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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการขอความ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกระทบโครงสร้างตามเลขที่หนังสือ ศธ 0519.12/6177 ลงวันที่ 29 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ หรือ นักวิชาการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8.2 นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8.3 ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ประกอบการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8.4 ที่ปรึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจพื้นฐานที่สับสนในสาขาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยุคสมัยปัจจุบันที่สังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของประชาชน ทาให้ประชาชนบางส่วนอาจละเลยความถูกต้อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมที่ดี ตัวอย่างเช่น การกระจายข่าวทางวิทยาศาสตร์อย่างเร่งร้อนทางสังคม
ออนไลน์โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ปัญหาปนเปื้อนของสารเคมีเป็นพิษในอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์ พืช และสัตว์ ดังนั้นการศึกษาและพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ทางเคมีในระดับสูง รับผิดชอบต่อสังคม สามารถอธิบายและชี้นา รวมทั้งเสนอและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาเคมีได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือการพัฒนาข้างต้น และส่งเสริมให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม อันเป็นแรง
ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาประเทศด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจนเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
โดยการพัฒนาหลักสูตรได้ใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาวิเคราะห์ เช่น ความต้องการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ต้องการประยุกต์องค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งการสร้างนวัตกรรมที่ดีต้องเริ่มมาจากการ
ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ เช่น การคิดวิเคราะห์ การ
สร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและการทางานร่วมกัน มากาหนดเป็นทักษะที่ควรจะพัฒนาให้กับนิสิตใน
หลักสูตร นอกจากนั้นยังได้สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร เช่น ผู้ใช้บัณฑิต
คณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มุ่งเน้นสาขาวิชาเคมีประยุกต์
ผลิตบัณฑิตที่สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิต
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศ มีความพร้อมในการผลิตดุษฎีบัณฑิต ทีม่ ีความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ ควบคู่กับสมรรถนะในการทางาน จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีประยุกต์
ให้สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามค่านิยม (Core value) SCI ซึ่งหมายถึง Scientific Excellence,
Corporate and Social Responsibility, International Recognition โดยมีคณาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ มีประสบการณ์การสอน และผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แสดง
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

5

ถึงความมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย ทักษะสื่อสารและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยอาศัยหลักสูตรฉบับปรับปรุงเป็นเครื่องมือ มุ่งเน้นในการ
เรียนการสอนเชิงรุก การสัมมนา การวิจัย รวมทั้งการจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเป็น
ผู้รู้และผู้วิจัยทีส่ ามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสาร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจุดมุ่งหมายทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้
มีความสัมพันธ์กับหลักสูต ร วท.ม. เคมี ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกที่เป็นศาสตร์ทางด้านเคมีสาขาต่างๆ ได้แก่ เคมีอนิน ทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ ชีวเคมี
และเคมีวิเคราะห์ เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจในศาสตร์เคมีที่จาเป็นก่อนที่จะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประชุม ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขอหลักสูตร อย่างสม่าเสมอ
13.3.2 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย ประชุมพิจารณาการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แล้วนาเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
13.3.3 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชา กาหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ
ภาควิชาเคมีกากับให้ผู้สอนจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
13.3.4 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รควบคุ มหั ว ข้ อปริ ญญานิ พนธ์ ให้ ส อดคล้ องกับ สาขา
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขาวิชาเคมีประยุกต์
13.3.5 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชา กาหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ
ภาควิชาเคมีกากับให้ผู้สอนจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
13.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560
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13.3.7 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรียนการสอน จากบัณฑิต นิสิต
ปีสุดท้าย นายจ้างผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ
13.3.8 ดาเนิ น การปรั บปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิ ต
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเคมี เพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาการอุดมศึกษารวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมนั้น การพัฒนาคนทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการสร้าง
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ จาเป็นต้องอาศัยกาลังคนที่มีความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ระดับสูง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทันสมัยและก้าวหน้า
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถสื่อสารสู่สังคมได้ สาหรับหลักสูตรเคมีประยุกต์นี้ได้สอดคล้อง
ปรัชญาการศึกษาคือความเจริญงอกงามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยบูรณาการเคมีสาขาวิชา
ต่างๆเพื่อรวมเป็นศาสตร์ทางเคมีประยุกต์ที่สามารถนาไปสู่การวิจัยพัฒนางอกงามไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม มุ่งเน้นประเด็นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ รอบรู้ เข้าใจ แสวงหาและพัฒนาความรู้ สามารถ
สังเคราะห์งานวิจัยที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
1.3.1 มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.2 มีความรู้ความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้
ทางเคมี
1.3.3 เป็นผู้นาและสามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเคมีประยุกต์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.3.4 มีความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางเคมีประยุกต์
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสูตรให้ทันกับสถานการณ์
และความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เคมี
สอดคล้องกับความต้องการของประทศ
มหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร

กาหนดสมรรถนะของหลักสูตร
ประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อสร้างและนาเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยเคมีประยุกต์ ได้ด้วย
ตนเอง
มีทักษะกระบวนการวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเคมีประยุกต์ที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์
ประเมินและปรับปรุงการ
ดาเนินงานของหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทัน
กับสถานการณ์ที่สาคัญและ
ความก้าวหน้าทางเคมีทุกปี
ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ในสาขาที่
เกี่ยวข้องด้วยการหา
ประสบการณ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบรับ
ความต้องการของประเทศ
มหาวิทยาลัย คณะ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทุกๆ 5 ปี
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก และ
กาหนดรายวิชาที่เป็นแกน
สาคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
ของหลักสูตรเช่น CH677
การออกแบบการทดลองทาง
เคมี และ CH678 เค้า
โครงงานวิจัยใหม่ทางเคมี
ประยุกต์

ตัวบ่งชี้
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรประจาปี

จัดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าของปริญญา
นิพนธ์ในรูปแบบของการ
สัมมนา

รายงานความก้าวหน้า
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต
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จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม สัมมนา และพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านวชาการ
และวิชาชีพ
หลักสูตรปรับปรุงที่ได้
มาตรฐาน และนาเสนอต่อ
สกอ.
นิสิตที่สามารถออกแบบการ
วิจัยและสามารถนาเสนอเค้า
โครงงานวิจัยใหม่ทางเคมี
ประยุกต์ได้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก
หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษา
กาหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
เพิ่มเติมดังนี้
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์
แบบ 1.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี ฯลฯ และต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์ และการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
แบบ 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี ฯลฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี ฯลฯ ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป เพื่อ
พัฒนาผู้ทมี่ ีศักยภาพให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หรือ
2. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโททางด้านเคมี ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป เพื่อ
สนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพสูง และมีความสนใจในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ให้สามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับ
ปริญญาเอก ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานความรู้ทางเคมีเฉพาะสาขาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
รายวิชาเคมีประยุกต์ ที่นาความรู้เคมีสาขาต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทาปริญญานิพนธ์
2.3.2 นิสิตที่มีปัญหาทางทักษะภาษาอังกฤษ จะประสบปัญหาทางการเรียนเนื่องจากหนังสือ
เอกสารงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดรายวิชาเคมีเฉพาะสาขาให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของนิสิต เพื่อเข้าเรียนเสริมเพื่อ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิตในการศึกษาและการทาปริญญานิพนธ์ เช่น รายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาโท วท.ม.เคมี สาขาที่ส่งเสริมการทาวิจัยของนิสิต
2.4.2 ส่งเสริมให้นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
จากการอ่าน ทาความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้ฝึกทักษะการฟัง
และพูดในรายวิชาสัมมนา รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

11

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
5
5
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา*
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5

2564
5
5
5
15
5

*จานวนนิสิตรับจากผู้เข้าศึกษาทั้งแบบ 1 และแบบ 2
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี2565
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
333,330 333,330 333,330 333,330 333,330
จ่าย 1 ปีการศึกษา
333,335 333,335 333,335 333,335
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
333,335 333,335 333,335
รวมรายรับ
333,330 666,665 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายกรณีรับนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาโท 200,000 บาท ต่อสามปีการศึกษา คิดเป็น 66,666 66,667 และ 66,667 บาท)
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์สาหรับผู้ที่จบปริญญาโท
ค่าใช้จ่าย
รวม
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อน (เช่น 12 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ ๆ แล้วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 5 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
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ยอดสะสม
(ต่อหัว)

216,000
200,000
5,000

421,00
0
84,200

84,200
105,250

3,333
3,333
6,666
118,550
13,300
9,999
42,912
13,080
9,000
3,120
17,712

139,471
182,383

200,000
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์สาหรับผู้ที่จบปริญญาตรี
ค่าใช้จ่าย
รวม
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ ๆ แล้วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 5 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4 ปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4 ปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4 ปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 4 ปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
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ยอดสะสม
(ต่อหัว)

432,000
200,000
5,000

637,000
127,400

127,400
159,250

3,375
3,375
6,750
172,550
13,300
10,125
57,216
17,440
12,000
4,160
23,616

203,000
260,216

270,000

14

2.7

1J1Jfl1flW)

7
LLUfl

Lth1 'fl

uLnN

rl

LLflV1'1

LWn
€fl (F-learning)

fl

LU1ThYU

w1
2.8

flhlu

'Jfl91

fl

i'iJii

(&)

nith
fl1 ALc1. 2559 (n

cn'm

n)

3.
3.1

15 fl.. 2561

nil
3.1.1

0

r

--

itninJn
4nwtJ 1.1

2.1
jnn

48

ini

72

'Ji

flLJ1J 2.2

3.1.2
flthJ 1.1
J1

rnii

-

h1EJfl

-

48
48

JhJt4:

fl1flfliWU 1.1

aLn

NM.

2560

L

'&ic

1flbdhfl

aVUhfl

J5

5 ft

2561

n1J1J
2.1
qj
Jl
ç;ç,j
't'

6

rjF

6

LflJflT1

36

JP

48

iPi

2.2
flL1JIJ
U

nlJn,
N

lJjn'

6

QJ J

CH 760

48

'Jft1

72

'iPi

flILNJ1J 2

-

2(1-2-3)
Special Problems

761
CH 761
762
CH 762
763

J9T

iP

JrnjiJ
FJ 760

4I'inin

18

rni'j

3.1.3.1

a

iic

6 J'

3.1.3

I

6

CH 763
cu- 764
CH 764

1(0-2-1)

1
Seminar in Applied Chemistry I

1(0-2-1)

in 2
Seminar in AppUed Chemistry II
ijn

1(0-2-1)

3

Seminar in Applied Chemistry III
1(0-2-1)

4
Seminar in Applied Chemistry IV

YM.

2560

16

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
ในหลักสูตรแบบ 2.1 กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และในหลักสูตรแบบ 2.2
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มเคมีประยุกต์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
กิต และกลุ่มรายวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์
คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
CH 589 Intellectual Property for Research
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
CH 676 Combinatorial Chemistry
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
CH 677 Experimental Design in Chemistry
คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
CH 678 Original Research Proposal in Applied Chemistry
คม 682 เคมีสะอาด
CH 682 Green Chemistry
คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
CH 773 Advanced Environmental Analysis
คม 775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
CH 775 Applications of Physical Chemistry in Biological Sciences
คม 783 การออกแบบและค้นพบยา
CH 783 Drug Design and Discovery
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย์
CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry
คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry
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1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-1-3)
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คม 714
CH 714
คม 715
CH 715
คม 716
CH 716

เคมีชีวอนินทรีย์
Bioinorganic Chemistry
เคมีในการเร่งปฏิกิริยา
Catalysis in Chemistry
การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม
Chemical Application of Group Theory

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์
CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry
คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
CH 527 Advanced Organic Reactions
คม 528 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
CH 528 Physical Organic Chemistry
คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry
คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
CH 624 Advanced Organic Synthesis
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
CH 539 Advanced Thermodynamics
คม 636 เคมีคานวณขั้นสูง
CH 636 Advanced Computational Chemistry
คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry
คม 730 เคมีควอนตัม
CH 730 Quantum Chemistry
คม 733 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี
CH 733 Kinetics and Mechanisms of Chemical Reaction
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2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาชีวเคมี
คม 541 ชีวเคมีขั้นสูง 1
CH 541 Advanced Biochemistry 1
คม 542 ชีวเคมีขั้นสูง 2
CH 542 Advanced Biochemistry 2
คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์
CH 543 Enzyme Technology
คม 596 เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
CH 596 Biochemical and Molecular Biological Techniques for
Research
คม 642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
CH 642 Selected Topics in Biochemistry
คม 643 ชีวฟิสิกส์ของโปรตีน
CH 643 Protein Biophysics
คม 644 พันธุวิศวกรรม
CH 644 Genetic Engineering
คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
CH 645 Molecular Genetics
คม 691 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
CH 691 Genetic Engineering Laboratory
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟูา
CH 559 Electroanalytical Chemistry
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
CH 594 Instrumental Analysis Laboratory
คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-6-0)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-6-0)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-6-0)
2(1-2-3)
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คม 655
CH 655
คม 757
CH 757

เทคนิคการแยกสาร
Separation Techniques
เทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง
Advanced Chromatographic Techniques

ปพด 891
GRD 891
ปพด 892
GRD 892

3.1.3.3 ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation
ความหมายของเลขรหัสวิชา

1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
คม หรือ CH
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง กลุ่มวิชาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาเคมี
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึงหมวดวิชาดังต่อไปนี้
1 หมายถึง
เคมีอนินทรีย์
2 หมายถึง
เคมีอินทรีย์
3 หมายถึง
เคมีเชิงฟิสิกส์
4 หมายถึง
ชีวเคมี
5 หมายถึง
เคมีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
6 หมายถึง
สัมมนาหรือโครงงาน
7, 8 หมายถึง
การประยุกต์ทางเคมี
9 หมายถึง
ปฏิบัติการเคมี
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3(2-2-5)
2(1-2-3)

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์
แบบ 1.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
ไม่นับหน่วยกิต คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์
ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต
- หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
- หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
ไม่นับหน่วยกิต คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
ไม่นับหน่วยกิต
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก (เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์)
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 ต้องเข้าร่วมวิชาสัมมนาทุกรายวิชาในหลักสูตร และเข้าศึกษาหมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาเคมี
ประยุกต์ที่จาเป็นต่อการทาวิจัยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.4.2 หลักสูตรแบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์และ
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
2 หน่วยกิต คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
1 หน่วยกิต
คม 760 ปัญหาพิเศษ
2 หน่วยกิต วิชาเลือก
4 หน่วยกิต
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
1 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
1 หน่วยกิต คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
1 หน่วยกิต
ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต
ปริญญาเอก (เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์)
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
10 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

9 หน่วยกิต วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
2 หน่วยกิต คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
คม 760 ปัญหาพิเศษ
2 หน่วยกิต
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
1 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
1 หน่วยกิต คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก (เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์)
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
13 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 วิชาบังคับ
คม 760 ปัญหาพิเศษ
2(1-2-3)
CH 760 Special Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพิเศษ หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางสาขาวิชาเคมีประยุกต์
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
1(0-2-1)
CH 761 Seminar in Applied Chemistry I
สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีประยุกต์และเทคนิคใหม่ทางเคมี
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
1(0-2-1)
CH 762 Seminar in Applied Chemistry II
สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหัวข้อปริญญานิพนธ์
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
1(0-2-1)
CH 763 Seminar in Applied Chemistry III
สัมมนาทางวิชาการโดยรายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
1(0-2-1)
CH 764 Seminar in Applied Chemistry VI
สัมมนาทางวิชาการโดยรายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2
3.1.5.2 วิชาเลือก
กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์
คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
1(1-0-2)
CH 589 Intellectual Property for Research
กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาทาง
เคมี การปกปู อ งความหลากหลายพั น ธุ์พืช ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นไทย เครื่องหมายการค้า สิ่ งบ่ง ชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ การออกแบบด้านอุตสาหกรรม แผนภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า และจริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร์
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
2(1-2-3)
CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology
หลักการประยุกต์ความรู้ทางเคมีกับนาโนเทคโนโลยีสมบั ติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ของอนุภาคในระดับนาโน การจาลองโมเลกุล และวิธีการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน
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คม 676
CH 676

เคมีคอมบินาโทเรียล
2(2-0-4)
Combinatorial Chemistry
บทบาทของเคมี ค อมบิ เ นทอเรี ย ลในงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ สารใหม่ ที่ ใ ช้ ใ นการบ าบั ด โรค
หลักการของการใส่รหัสและการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์กลุ่มสารที่มีความหลากหลายโครงสร้าง
การออกแบบการสังเคราะห์กลุ่มสารให้มีสภาวะที่ดีที่สุดโดยวิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ การคัดเลือก
ตัวเชื่อม และการสลายตัวเชื่อมที่เหมาะสม การติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาคของแข็งโดยเทคนิคสเปกโทรส
โกปี
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
2(1-2-3)
CH 677 Experimental Design in Chemistry
การออกแบบการวิจั ยและทดลองเฉพาะเรื่องตามความสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและความ
ชานาญในการทดลองแบบประยุกต์โดยนาเครื่องมือและเทคนิคมาประยุกต์ใช้
คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
2(1-2-3)
CH 678 Original Research proposal in Applied Chemistry
การน าเสนอและวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาที่ส ร้างขึ้นจากการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการวิจัยทางเคมีประยุกต์ การออกแบบและนาเสนอโครงงานวิจัยใหม่และอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างนิสิตและอาจารย์
คม 682 เคมีสะอาด
2(1-2-3)
CH 682 Green Chemistry
หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ระดับไมโคร ทางเลือกในการใช้รีเอเจนต์ การใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
2(2-0-4)
CH 773 Advanced Environmental Analysis
การวิ เคราะห์ ท างเคมีข ององค์ ประกอบอนิน ทรี ย์แ ละองค์ ประกอบอิน ทรีย์ ในตัว อย่ า ง
สิ่งแวดล้อม แนวทางใหม่ของเทคนิคไฟฟูาเคมี โครมาโทกราฟี และ สเปกโทรสโกปี ในการวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณของไอออนบวกและไอออนลบ ธาตุปริมาณน้อยๆและสารอินทรีย์ตกค้ างในการปนเปื้อน
ของสิ่งแวดล้อม
คม 775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2(1-2-3)
CH 775 Applications of Physical Chemistry in Biological Sciences
ศึกษาการเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลและสมบัติการเคลื่อนย้ายของชีวโมเลกุล วิเคราะห์อัตรา
การเกิดปฏิกิรยิ า จลนพลศาสตร์เอนไซม์ และสเปกโทรสโกปีของโครงสร้างสารชีวโมเลกุล
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คม 783
CH 783

การออกแบบและค้นพบยา
2(1-2-3)
Drug Design and Discovery
การค้น หาสารออกฤทธิ์ทางชีว ภาพเพื่อใช้เป็นสารต้นแบบในการพัฒ นาเป็นยาตัว ใหม่
กลไกการออกฤทธิ์และความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกับฤทธิ์ชีวภาพของสาร วิธีการออกแบบ
การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์โดยการบูรณาการความรู้ทางเคมี
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
3(2-2-5)
CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes
โครงสร้างและการสร้างพัน ธะในสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนสิ ชัน วิธีการ
สังเคราะห์ โดยจาแนกตามชนิดของลิแกนด์และการสร้างพันธะ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์กับโลหะแทรน
สิชัน ปฏิกิริยาการเติม การกาจัดและปฏิกิริยาการแทรก การประยุกต์ของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของ
โลหะแทรนสิชัน
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic
Chemistry
หลั กการของจลนพลศาสตร์ และกลไกของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาออกซิเดชัน -รีดักชัน
ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอนินทรีย์ที่มีโครงสร้างแบบจัตุรัสระนาบและแบบทรงแปดหน้า และ
การนาไปประยุกต์
คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2(1-2-3)
CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์ เคมีอนินทรีย์
ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
คม 714 เคมีชีวอนินทรีย์
2(2-0-4)
CH 714 Bioinorganic Chemistry
บทบาทและผลกระทบของไอออนของโลหะต่อสิ่งมีชีวิต การศึกษาสารชีวโมเลกุลที่มีโลหะ
เป็นองค์ประกอบ เมทาบอลิซึมและสมบัติการเป็นยาของไอออนของโลหะ
คม 715 เคมีในการเร่งปฏิกิริยา
2(1-2-3)
CH 715 Catalysis in Chemistry
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเคมีของการเร่งปฏิกิริยา สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเร่ง
ปฏิกิริยา การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาใน
อุตสาหกรรม
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คม 716
CH 716

การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม
2(1-2-3)
Chemical Application of Group Theory
นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรเชิงโมเลกุล กลุ่มชี้บ่ง และตารางอัตลักษณ์
การรวมตัวเชิงเส้นของออร์บิทัลเชิงอะตอม สมมาตรในทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริไดเซชันและ
ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรและกลุ่มชี้บ่งในทฤษฎีสนามลิแกนด์และการสั่นของโมเลกุล
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์
3(2-2-5)
CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry
วิธีการทางสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ การใช้เ ทคนิค
ใหม่ อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี
คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
CH 527 Advanced Organic Reactions
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ชนิดใหม่ กลไกของปฏิกิริยา สารมัธยันตร์ที่ว่องไวและการประยุกต์ใช้
ในการสังเคราะห์
คม 528 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
CH 528 Physical Organic Chemistry
หลักสาคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ และเทอร์โมไดนามิกส์ ผล
ของไอโซโทป ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและความว่องไวต่อปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก
ปฏิกิริยาทางแสง
คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
2(1-2-3)
CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry
ความก้า วหน้ า ทางทฤษฎีแ ละงานวิจั ยที่ ส าคัญ ในปัจ จุบั น ทางเคมี อิน ทรี ย์ เคมีอิ นทรี ย์
ชีวภาพ เคมีอินทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
2(1-2-3)
CH 624 Advanced Organic Synthesis
ความก้าวหน้าของวิธีสังเคราะห์สารอินทรีย์ในปัจจุบัน การวิเคราะห์และการวางแผน
สังเคราะห์สารอินทรีย์แบบคิดย้อนกลับ เพื่อไปสู่โมเลกุลเปูาหมายหลากชนิด
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กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสกิ ส์
คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
CH 539 Advanced Thermodynamics
อุณหพลศาสตร์แบบดั้งเดิมและอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ การอธิบายระบบของสสารด้วยอุณ
หพลศาสตร์เชิงสถิติ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติในการศึกษาสมบัติทางเคมีของสาร
คม 636 เคมีคานวณขั้นสูง
2(1-3-2)
CH 636 Advanced Computational Chemistry
เคมีควอนตัม ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล การคานวณแบบแอบอินนิชิโอ แบบเซมิเอมพิริ
คัลและกลศาสตร์โมเลกุล การประยุกต์ในเคมีเชิงฟิสิกส์
คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
2(1-2-3)
CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry
ความก้าวหน้าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์
ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
คม 730 เคมีควอนตัม
3(3-0-6)
CH 730 Quantum Chemistry
เคมีควอนตัมแบบดั้งเดิม ตัวดาเนิ นการ ฟังก์ชันคลื่ นของระบบอย่างง่าย โครงสร้างเชิง
อิเล็ กตรอนและสมบัติของอะตอมที่มีห ลายอิเล็กตรอน หลักความไม่แน่นอน ทฤษฎีเพอร์เทอเบชัน
หลักการแปรค่าและวิธีการประมาณค่า ทฤษฎีพันธะเคมีในโมเลกุลที่มีหลายอะตอม
คม 733 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี
3(2-2-5)
CH 733 Kinetics and Mechanisms of Chemical Reaction
ศึกษาทฤษฎีการชน ทฤษฎีสภาวะทรานซิชัน และวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาคู่ขนาน ปฏิกิริยาลูกโซ่ ปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาและปฏิกิริยาอนุมูล
กลุ่มวิชาชีวเคมี
คม 541 ชีวเคมีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
CH 541 Advanced Biochemistry 1
สมบัติ โครงสร้างและวิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลภายในเซลล์ กลไกการควบคุมระดับ
เซลล์จลนศาสตร์ขั้นสูงของเอนไซม์และกลไกการเร่งปฏิกิริยา เสถียรภาพและการวิเคราะห์โครงรูปขอ
งมหโมเลกุล การทางานร่วมกันของชีวโมเลกุล การจัดโครงสร้างดีเอ็นเอ กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาร์
เอ็นเอ ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
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คม 542
CH 542

ชีวเคมีขั้นสูง 2
2(2-0-4)
Advanced Biochemistry 2
เทคโนโลยีของเอนไซม์และยีน วิธีวิจัยยุคใหม่ทางชีวโมเลกุล และชีวเคมีนาสมัย
คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์
2(2-0-4)
CH 543 Enzyme Technology
จลนศาสตร์ขั้นสูงของเอนไซม์ กลไกการเร่งปฏิกิริยา และเทคโนโลยีของเอนไซม์
คม 596 เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
2(0-6-0)
Biochemical and Molecular Biological Techniques for
CH 596
Research
เทคนิคที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางชีวเคมี การแยกสารโดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟีและอิเล็ก
โทรโฟรีซิส การวิเคราะห์สารด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี และเทคนิคเบื้องต้นทางพันธุวิศวกรรม
คม 642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
2(1-2-3)
CH 642 Selected Topics in Biochemistry
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี ชีวเคมีประยุกต์ และ
การประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
คม 643 ชีวฟิสิกส์ของโปรตีน
2(1-2-3)
CH 643 Protein Biophysics
สมบั ติ โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องกรดอะมิ โ นและโปรตี น พั น ธะและแรงยึ ด เหนี่ ย วใน
โครงสร้างของโปรตีน โดยใช้เทคนิคทางชีวสารสนเทศน์ และเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟิสิกส์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ
คม 644 พันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
CH 644 Genetic Engineering
หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ทางพันธุวิศวกรรม
คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
CH 645 Molecular Genetics
การจัดตัวของจีโนมในยูคาริโอต การกลายพันธุ์และวิวัฒนาการของยีน มิวเตชั่น การ
ควบคุมการแสดงของยีนจากสัญญาณภายนอกเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเซลล์ และการก่อ
มะเร็ง เทคโนโลยียีน
คม 691 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
2(0-6-0)
CH 691 Genetic Engineering Laboratory
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม
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กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
2(2-0-4)
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาในระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ
วิธีการวิเคราะห์ รายละเอียดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีแต่ละประเภท และการ
ประยุกต์ใช้
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟูา
2(1-2-3)
CH 559 Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎีเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟูา การวิเคราะห์ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทางไฟฟูาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟูา และการวัดค่าการนาไฟฟูา
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
2(0-6-0)
CH 594 Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการและการประยุกต์โดยใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี เครื่องมือทางเคมีไฟฟูา
และเครื่องมือทางโครมาโทกราฟี
คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2(1-2-3)
CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry
ความก้าวหน้าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ เคมีวิเคราะห์
ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
คม 655 เทคนิคการแยกสาร
3(2-2-5)
CH 655 Separation Techniques
หลั กการในการแยกสารด้ว ยวิธีการตกตะกอน การกลั่น การตกผลึก หลั กการและการ
ประยุกต์เทคนิคทางโครมาโทกราฟี และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ส่วนประกอบและการทางานของ
เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี และอิเล็กโทรโฟรีซิส
คม 757 เทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง
2(1-2-3)
CH 757 Advanced Chromatographic Techniques
หลักการและเครื่องมือของเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว
แบบสมรรถนะสูงขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การนาไปประยุกต์ในงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ อาหาร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ
ปิโตรเลียม
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ปพด 891

GRD 891
ปพด 892

GRD 892

3.1.5.3 ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

1

2

3

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร วท.บ.(เคมี), 2534
Ph.D.(Chemistry), 2541
รศ.ดร.สิริธร สโมสร

วท.บ.(เคมี), 2533
วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2537
Ph.D.(Chemistry), 2548

รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ วท.บ.(เคมี), 2539
Ph.D.(Chemistry), 2544

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
-

University of Connecticut,
USA

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

University of Wollongong,
Australia

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

Michigan Technological
University, USA

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ

1

รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร วท.บ.(เคมี), 2534
Ph.D.(Chemistry), 2541

2

รศ.ดร.สิริธร สโมสร

วท.บ.(เคมี), 2533
วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2537
Ph.D.(Chemistry), 2548
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Connecticut,
USA
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Wollongong,
Australia

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
-

-
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ลาดับที่

3

รายชื่อคณาจารย์

รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ วท.บ.(เคมี), 2539

4

รศ.ดร.รัชนก ทองนา
(ปิ่นแก้ว)

5

รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ

6

รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย

7

รศ.ดร.สุนติ ย์ สุขสาราญ

8

9

10
11

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

Ph.D.(Chemistry), 2544

Michigan Technological
University, USA

วท.บ.(เคมี), 2541
วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ , 2544
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), 2550
วท.บ.(เคมี) , 2541
วท.ด.(เคมี), 2549
วท.บ.(เคมี) , 2521
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2524
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร),
2546
วท.บ.(เคมี), 2520
วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ , 2522

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

-

Ph.D.(Organic Chemistry),

Queen’s University, UK

2526
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ วท.บ.(เคมี), 2547
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนิ
นทรีย์ประยุกต์), 2549
Ph.D.(Chemistry), 2554
ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมาน วท.บ.(เคมี), 2540
วงศ์
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี
อนินทรีย์ประยุกต์), 2543
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548
ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้ง
วท.บ.(เคมี), 2541
ประเสริฐ
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548
ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2539
วท.ม.(ชีวเคมี), 2542
Ph.D.(Biomolecular Science),

2550
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มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of York, UK

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Okayama,
Japan

-
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

12

ผศ.ดร.แพน ทองเรือง

13

ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน

14

ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

15

อ.ดร.ฐิตริ ัตน์ แม้นทิม

16

อ.ดร.ณัฐพล อภิรติกุล

17

อ.ดร.พรทิพย์ บุญศรี

18

อ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
วท.บ.(เคมี), 2537
วท.ม.(เคมีอนินทรีย)์ , 2540
วท.ด.(เคมี), 2547
วท.บ.(เคมี), 2538
วท.ม.(เคมี), 2541
ปร.ด.(เคมี), 2546
วท.บ.(ชีวเคมี), 2547
วท.ด.(ชีวเคมี), 2553
วท.บ.(เคมี), 2548
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2556
วท.บ.(เคมี), 2548
วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2550
ปร.ด.(เคมีประยุกต์), 2555
วท.บ.(เคมี), 2545
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์), 2548
ปร.ด.(เคมี), 2556
วท.บ.(เคมี), 2543
M.S.(Chemistry), 2547
Ph.D.(Chemistry), 2550

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Missouri-St.
Louis, USA
University of Missouri-St.
Louis, USA

4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
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เลข
ประจาตัว
ประชาชน
-

-

-

-
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5. การทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้นิสิตทาการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์การวิจัยในสาขาวิชาเคมีประยุกต์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความรู้ในศาสตร์เคมีประยุกต์
วิเคราะห์ ประเมิน อภิปรายประเด็นปัญหา และวางแผนเสนอการแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่าง
สร้างสรรค์
สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ได้ และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรแบบ 1
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 1
หลักสูตรแบบ 2
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1
36 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2
48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตด้านการวิจัย โดยมีการดาเนินการดังนี้
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลื อกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า กาหนด
ตารางเวลาให้คาปรึกษาแก่นิสิต รวมทั้งการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ
5.5.3 มีการนาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในกลุ่มย่อยและในรูปแบบสัมมนา
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ การเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปูองกันปริญญา
นิพนธ์ โดยมีการทวนสอบมาตรฐานจากการสอบถามและประเมินจากตัวนิสิต เพื่อนนิสิต
กรรมการสอบ อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะ
ของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
2.1 สามารถประมวลความรู้เคมี
ระดับสูง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
สร้างและนาเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยเคมีประยุกต์ ได้ด้วย
ตนเอง
2.2 มีทักษะกระบวนการวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเคมีประยุกต์
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2.3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเคมีได้

มาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อที่ 5.3 นาเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สื่ออย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ด้านความรู้
ข้อที่ 2.3 มีความรู้ในศาสตร์เคมีประยุกต์
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อที่ 3.2 วิเคราะห์ ประเมิน อภิปรายประเด็นปัญหา และวางแผน
เสนอการแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่างสร้างสรรค์
ข้อที่ 3.3 สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอด
องค์ความรู้ได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม
- การเรียนการสอนแบบเชิง
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
รุก (active learning)
สุจริต
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
1.2 มีจิตสานึกและตระหนัก จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทาง
ในการปฎิบัติตาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิจัย
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วิธีการวัดและประเมินผล
กาหนดการประเมินความสามารถของนิสิตให้
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ได้แก่
- สังเกตพฤติกรรม
- การเข้าร่ว มกิจกรรม และการแสดงความ
คิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ
- ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่
ได้ รั บ มอบหมายหรื อ สอบถามจากเพื่ อ น
ร่วมงาน
- ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต
- ประเมินจากความคิดเห็นในการตอบคาถาม
ทางพฤติกรรม - การแสดงออกระหว่าง
ทางานวิจัย และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนิสิต
-อื่นๆ
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
สาระหลัก ทฤษฎีและทักษะ
ทางเคมีที่สาคัญ
2.2 มีความรู้ในสาระความรู้
เชิงลึกทางเคมีเฉพาะสาขา
2.3 มีความรู้ในศาสตร์เคมี
ประยุกต์

กลยุทธ์การสอน
- การเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning)
- การสัมมนาและการประชุม
กลุ่มวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็นใน
การทางานวิจัย
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการ
ประชุมและเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
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วิธีการวัดและประเมินผล
กาหนดการประเมินความสามารถของนิสิตให้
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ได้แก่
-การสอบ
-การปฏิบัติ
-การนาเสนอและวิธีการแก้ไขตัวอย่างปัญหา
-รายงาน
-การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต
-ความสามารถของนิสิตในการสัมมนา
-การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
ประชุมกลุ่มวิจัย
-การนาเสนอผลงานวิจัย
-การสอบคุณสมบัติ
-การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
-อื่นๆ

37

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 ประยุกต์ใช้ความรู้
หลักการ ทฤษฎีและข้อมูลใน
สาขาเคมีอย่างถูกต้อง
3.2 วิเคราะห์ ประเมิน
อภิปรายประเด็นปัญหา และ
วางแผนเสนอการแก้ไข
ปัญหาทางเคมีได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.3 สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือ
ต่อยอดองค์ความรู้ได้ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- การเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning)
- การสัมมนาและการประชุม
กลุ่มวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนและ
ปรึกษาปัญหาในการทางาน
วิจัย
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการ
ประชุมและเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

กาหนดการประเมินความสามารถของนิสิตให้
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ได้แก่
-การสอบ
-การปฏิบัติ
-การนาเสนอและวิธีการแก้ไขตัวอย่างปัญหา
-รายงาน
-การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต
-ความสามารถของนิสิตในการสัมมนา
-การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของนิสิต
-การนาเสนอผลงานวิจัย
-การสอบคุณสมบัติ
-การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
-อื่นๆ
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้าน
กลยุทธ์การสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 อภิปราย เพื่อแสดง
- การเรียนการสอนแบบเชิง
ความเห็นทางวิชาการของ
รุก (active learning)
ตนเองและรับฟังความเห็น - มีการสัมมนาและการ
ของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อ
4.2 วางแผน และแก้ไข
แลกเปลี่ยนและปรึกษาปัญหา
ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยมี ในการทางานวิจัย
ความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์
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วิธีการวัดและประเมินผล

กาหนดการประเมินความสามารถของนิสิตให้
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ได้แก่
-การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของนิสิต
-การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต
-การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-อื่นๆ
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้วิธีทางสถิติในการ
- การเรียนการสอนแบบเชิง กาหนดการประเมินความสามารถของนิสิตให้
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
รุก (active learning)
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์
- มีการสัมมนาและการ
ได้แก่
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อ
-การสอบ
ในการสืบค้นติดตาม
แลกเปลี่ยนและปรึกษาปัญหา -การปฏิบัติ
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้ ในการทางานวิจัย
-รายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการ -ความสามารถของนิสิตในการสัมมนา
5.3 นาเสนอผลงานวิจัยโดย ประชุมและเสนอผลงานวิจัย -การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของนิสิต
ใช้สื่ออย่างเหมาะสมและมี ในการประชุมวิชาการด้านเคมี -การนาเสนอผลงานวิจัย
ประสิทธิภาพ
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
-การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ระดับชาติและระดับนานาชาติ -อื่นๆ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิจัย
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหลัก ทฤษฎีและทักษะทาง
เคมีที่สาคัญ
2.2 มีความรู้ในสาระความรู้เชิงลึกทางเคมีเฉพาะสาขา
2.3 มีความรู้ในศาสตร์เคมีประยุกต์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประยุก ต์ใช้ความรู้หลักการ ทฤษฎีและข้อมูลในสาขาเคมี
อย่างถูกต้อง
3.2 วิเคราะห์ ประเมิน อภิปรายประเด็นปัญหา และวางแผน
เสนอการแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอด
องค์ความรู้ได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.1 อภิปราย เพื่อแสดงความเห็นทางวิชาการของตนเองและรับ
และความรับผิดชอบ
ฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4.2 วางแผน และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยมีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.1 ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 นาเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สื่ออย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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3. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

คม 760
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764

คม 589
คม 674
คม 676
คม 677
คม 678
คม 682

หมวดวิชาบังคับ
ปัญหาพิเศษ
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์
ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
เคมีคอมบิเนทอเรียล
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
เคมีสะอาด
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ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

ด้านความรู้

(1)

(2)

(1)
































(2)

ด้านทักษะทางปัญญา

(3)

(1)

(2)

(3)












































ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(1)
(2)

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(2)

(3)



















































































































































































42
รายวิชา

ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

(1)
คม 773 การวิเคราะห์เกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
คม 775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คม 783 การออกแบบและค้นพบยา
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรียข์ องโลหะแทรนซิชัน
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมีอนินทรีย์
คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
คม 714 เคมีชีวอนินทรีย์
คม 715 เคมีของการเร่งปฏิกิริยา
คม 716 การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุม่
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิ ทรีย์
คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
คม 528 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
คม 624 การสังเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอินทรีย์
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ด้านความรู้

(1)

(2)







(2)






























































































(3)








ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(3)

(1)





(1)















(2)






























































(2)










































(2)


(3)
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รายวิชา

คม 539
คม 636
คม 638
คม 730
คม 733
คม 541
คม 542
คม 543
คม 596
คม 642
คม 643
คม 644

กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
เคมีคานวณขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีควอนตัม
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมี
กลุ่มวิชาชีวเคมี
ชีวเคมีขั้นสูง 1
ชีวเคมีขั้นสูง 2
เทคโนโลยีเอนไซม์
เทคนิคสาหรับการทาวิจยั ทางชีวเคมีและชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
ชีวฟิสิกส์ของโปรตีน
พันธุวิศวกรรม
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ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

ด้านความรู้

(1)

(2)

(1)






























































(2)

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)






























(1)

































(2)







































































































(2)

(3)
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รายวิชา

คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
คม 691 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟูา
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
คม 655 เทคนิคการแยกสาร
คม 757 โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี
ปริญญานิพนธ์
ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

(1)


(2)





ด้านความรู้

(1)



ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)

(1)

(2)


(3)





























(2)

(3)

(1)




























































































(2)



(3)


(1)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ใช้วิธีการประเมินจาก พฤติกรรม การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ซึ่งอาจจะเป็นการทวนสอบที่ทาโดย
นิสิต เพื่อนนิสิต อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
แบบ 1
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ (soft
skills) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอเป็นผู้มีสิทธิขอทาปริญญานิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างน้อย
2 เรื่อง
แบบ 2
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ (soft skills) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอเป็นผู้มี
สิทธิขอทาปริญญานิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ที่บรรจุใหม่เข้าปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งจะแนะนานโยบายการจัดการเรียนการ
สอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
1.2 อาจารย์ที่บรรจุใหม่จะได้รับการดูแลจากอาจารย์พี่เลี้ยงซี่งเป็นผู้มีประสบการณ์สอนและการทา
วิจัย เพื่อให้สามารถปรับตัว สามารถปรึกษาปัญหาการสอนและการทาวิจัย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชี้แจง ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้แก่ อาจารย์ใหม่ของ
หลักสูตร พร้อมทั้งรายวิชา กลยุทธ์การสอน แนวทางการพัฒนานิสิต และการควบคุมปริญญานิพนธ์
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงานกลุ่มรายวิชา และอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร ร่วมกัน
พิจารณารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา พัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวัดการประเมินผล ที่จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก
2.1.2 มีการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ ในรูปแบบของการเสวนาแลกเปลี่ยน
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มหาวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนให้คณาจารย์ทาวิจัย สัมมนา และการนาเสนอผลงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ
2.2.2 ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจาทุกปี
2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ มีการทาวิจัยร่วมกัน และสร้างผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการ ทักษะการจัดการเรียนการ
สอน ทักษะการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.2.5 ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และ
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.2.6 ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา
และติดประกาศเกียรติคุณ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

47

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ ประจา
หลักสูตร วางแผนกาหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรมีระบบกลไกการบริหารดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
1.3 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้
ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย ประชุมพิจารณาการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แล้วนาเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1.4 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชา กาหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี
กากับให้ผู้สอนจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาปรัชญา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขาวิชาเคมีประยุกต์
1.6 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชา กาหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี
กากับให้ผู้สอนจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
1.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.8 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากบัณฑิต นิสิตปีสุดท้าย
นายจ้างผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพ
1.9 ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และ
ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. บัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มี ทักษะสื่อสาร และมี
สมรรถนะของหลักสูตรสามารถประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างและนาเสนอข้อเสนอ
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โครงการวิจัยเคมีประยุกต์ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีทักษะกระบวนการวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเคมี
ประยุกต์ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจากระบบและกลไก และการควบคุมคุณภาพทาให้นิสิตและบัณฑิตใน
หลักสูตร มีการพัฒนาตนเอง มีประสบการณ์ทาวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สามารถสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยเคมีประยุกต์ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ บัณฑิตที่จบการศึกษามี
งานทา ในตาแหน่ง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่ตรงสาขาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน นอกจากนี้ใน
ทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทาการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน เพื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต่อไป
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการ
รับนิสิตของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนในมคอ.2
3.1.1 กาหนดเปู า หมายจ านวนรั บนิ สิ ต โดยในแต่ ล ะปี การศึก ษา หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เปิดรับนิสิตจานวน 5 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร)
3.1.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รมี การประชุ ม เพื่อ ก าหนดเกณฑ์ ก ารรั บ นิ สิ ตที่ เ หมาะสมกั บ
หลักสูตร โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 แผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัยโดยทาปริญญานิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา
แบบที่ 2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยทาปริญญานิพนธ์และการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
3.1.3 บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่
กาหนดและดาเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ
3.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและกาหนดเกณฑ์
คะแนนการสอบผ่าน
3.1.5 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา
3.1.6 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ
และผลการสอบข้อเขีย น โดยผู้ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่ านแบบมีเงื่อนไข จะมีสิ ทธิ์ในการสอบ
สัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.1.7 ดาเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
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3.1.8 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดาเนินการรับรายงานตัว
ตามวันเวลาที่กาหนด โดยถ้าจานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติมใน
รอบที่ 2
3.1.9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดาเนินงานการรับนิสิต เช่น
จานวนผู้สมัคร จานวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2.1 หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับฟังข้อชี้แจง ข้อบังคับ ข้อกาหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ และเข้า
ร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควิชาเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการศึกษา จานวนหน่วยกิต วิชาเลือก เงื่อนไขใน
การจบการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา พร้อมทั้งมีการเสนอแนะหัวข้อหรือแนวทางทาปริญญานิพนธ์
หากนิสิตมีความสนใจในการทาปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ท่านใด นิสิตสามารถติดต่อ
กับ อาจารย์ ท่านนั้ น ได้ทั น ที ทั้งนี้ เ พื่อเตรี ยมความพร้อมในด้า นต่างๆ ทั้ งการเรียน การใช้ชีวิ ต และเป็ น
ประโยชน์ต่อการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิต
3.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า
3.2.3 พิจารณารายวิชาพื้นฐานที่จาเป็นให้นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่า หรือนิสิตที่มีพื้นฐาน
ทางเคมีไม่เพียงพอ เพื่อเข้าเรียนเสริมในรายวิชานั้น และในกรณีที่นิสิตแรกเข้ามีคะแนนภาษาอังกฤษผ่าน
แบบมีเงื่อนไข จะต้องเรียนภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้
3.2.4 ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป
3.3 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
3.3.1 ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาใน
การทาปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับข้อมูลการทาวิจัยของนิสิต เพื่อให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการทาวิจัย
3.3.2 เมื่อนิสิตได้ศึกษาในรายวิชาที่ต้องเรียนครบถ้วนแล้ว นิสิตต้องเข้ารับการทดสอบ การสอบวัด
คุณสมบัติ ในการนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการประชุมถึงรายวิชาที่นิสิตต้องเข้ารับการสอบตามผลการ
ประชุมซึง่ ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิสิตจะร่วมกันออกข้อสอบวัดคุณสมบัติดังกล่าว
จากนั้นจะ
ดาเนินการขอแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านการวัดคุณสมบัติไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 70 นิสิตจึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาปริญญานิพนธ์
3.3.3 หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการทาปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต และดาเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.3.4 นิ สิ ต เสนอสอบเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ ใ ห้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รพิ จ ารณาและแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามกาหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จานวน 2คน
3.3.5 ขณะนิสิตดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้
คาปรึ กษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องและปั ญหา นิสิ ตต้องรายงานผลการดาเนินการอย่างชัดเจนเป็นระยะกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย
(บว.420) ทุกภาคการศึกษา
3.3.6 นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3.7 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อดาเนินการปรับปรุงการให้คาปรึกษา
3.3.8 เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา
3.4 การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการคงอยู่ของนิสิต
และการสาเร็จการศึกษา อย่างสม่าเสมอ โดย
3.4.1 จั ดทาแผนการติดตามการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และสอบปากเปล่ าปริญญานิพนธ์
เพื่อให้การทาปริญญานิพนธ์อยู่ในกรอบเวลา
3.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในการนาเสนอเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์โดยให้นิสิตนาเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทดลองประเมินศักยภาพ คุณภาพของงานที่นาเสนอ
3.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก /ร่วม จะต้องกาหนด กวดขัน ในการดาเนินการวิจัยให้
ได้ ผ ลการทดลองที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลด าเนิ น งานวิ จั ย ของนิ สิ ต อยู่ เ ป็ น ระยะ โดย
มอบหมายให้ทาแผนงานวิจัย และนาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินงานวิจัย ในการประชุมกลุ่มวิจัยย่อย
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
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3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
หลักสูตรได้สอบถามและให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆเป็นประจาทุกปี
เช่น การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของนิสิต เพื่อนามาพัฒนาและ
ควบคุมการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
4. อาจารย์
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาควิ ช ามี ก ารสรรหาจ้ า งงาน บรรจุ บุ ค ลากรใหม่ ตามระเบี ย บของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยและความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตรากาลังประกอบการคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา ซึ่งมีระบบการรับอาจารย์ใหม่และขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
4.1.1 ภาควิ ช ามี ก ารวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง และส่ ง เรื่ อ งขออั ต ราก าลั ง ตามเกณฑ์ ผ่ า นคณะและ
มหาวิทยาลัยตามระบบ
4.1.2 เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจาของภาควิชา เพื่อพิจารณา
สาขาที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากาลัง และกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หลักสูตร
4.1.3 ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
4.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยกาหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คน หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์
4.1.5 อาจารย์ใหม่จะได้รับคาแนะนาในด้านการเรียนการสอน ด้านการทางานในองค์กร และด้าน
อื่นๆ ตามภารกิจของทางสาขา นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย
ที่ได้จัดอบรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังทาให้อาจารย์ใหม่ได้
มีเครือข่ายรู้จักกันในต่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา
4.1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งาน
ด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่นๆ โดย
กรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
4.1.7 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอ
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรรายใหม่ต่อที่ประชุมภาควิชา
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4.1.8 เสนอฝุายวิชาการคณะ และกรรมการประจาคณะ เพื่อนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลาดับ แล้วแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
รับทราบต่อไป
4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2.1 ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรของภาควิชา โดยพิจารณาจาก
อัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุ ร าชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อหาอัตรา
อาจารย์ประจาหลักสูตรทดแทนตามกรอบเวลาที่เหมาะสม
4.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อรับทราบและพิจารณาจานวนนิสิตใหม่ และนิสิตที่
คงเหลือในหลักสูตร พร้อมทั้งการพิจารณาหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการควบคุมดูแลมาตรฐานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การควบคุมการจัดทา มคอ.3 มคอ.5
และ มคอ.7 พร้อมทั้ง การกากับดูแลการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต และประชุมวิเคราะห์ผลและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตร
4.2.3 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3.1 ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจาทุกปี
4.3.2 ควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4.3.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ
4.3.5 ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
4.3.6 ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา
และติดประกาศเกียรติคุณ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการร่ าง/พัฒ นาหลั กสู ตรเพื่อ จัดทาหลั ก สู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสูตร
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5.1.2 มีการประชุ มคณาจารย์ ในแต่ล ะสาขาวิช า (เคมีพื้น ฐาน เคมี วิเคราะห์ เคมีเชิง ฟิสิ กส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพื่อกาหนดรายวิชาในหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และ และพิจารณากาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping)
5.1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการ
เรียนร่วมกัน
5.1.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนาข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่าและการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณากาหนดรายวิช า สาระ
รายวิชาในหลักสูตรและ แผนการเรียน
5.1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ
เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็ น /ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ ทิศทางการจัดทาหลั กสู ตร และลักษณะของรายวิช าที่ทันสมัย
รวมทั้งการจัดการเรีย นการสอนที่พัฒ นาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
5.1.6 เสนอ มคอ. 2 ตามลาดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ.รับทราบหลักสูตร
5.1.7 เมื่อสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอน และกากับ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3-6)
5.1.8 สรุปผลการดาเนินการประจาปี (มคอ.7)
5.1.9 มีการนาผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
5.1.10 ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทาร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษา
ของนิ สิ ต เพื่อ ให้ อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรพิจ ารณาความถู กต้ องและประสานงานกั บผู้ ประสานงานกลุ่ ม
สาขาวิชาย่อย (เคมีพื้นฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)
5.2.2 มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพื่อพิจารณากาหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การทางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย
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5.2.3 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพื่อนาเข้าประชุมภาควิชา
โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา กาหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
5.2.4 ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียน
การสอน
5.3 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
5.3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรส่งคาอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชานาไปเป็นข้อมูลสาหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พร้อมทั้ง
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
5.3.2 คณะฯ มีกลไกกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
5.3.3 หลั กสู ตรภายใต้การบริ หารงานของภาควิช ามีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการงานวิช าการ
ภาควิชาเคมี กากับให้ผู้สอนจัดทา มคอ.3/มคอ.4
5.3.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาดูความสอดคล้องตามคาอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต
5.3.5 หลั ง จากหมดก าหนดเพิ่ ม ถอนรายวิ ช า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รจะแจ้ ง ต่ อ ภาควิ ช าเพื่ อ
ดาเนินการปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิต ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการกากับติดตาม มคอ.5/
มคอ.6
5.3.6 กาหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนนาเสนออาจารย์ประจา
หลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป
5.4 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์
หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
อย่ างเป็ น ระบบ ตามแผนผั งแสดงการควบคุม หั ว ข้ อปริญ ญานิพ นธ์ ร ะดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ให้ ส อดคล้ องกั บ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้
5.4.1 นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
5.4.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

55

5.4.3 นิ สิ ต จั ด ท าเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ ให้
คาปรึกษา กาหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
5.4.4 นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้ว ยอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และ
ให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ประจา
หลักสูตรเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัดเพื่อเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
5.4.5 นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้า
โครงที่แก้ไข เพื่อขออนุมัติการทาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
5.4.6 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการทา
ปริญญานิพนธ์
5.4.7 นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
5.5 การแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ และการค้น คว้าอิสระในระดับบัณ ฑิตศึกษา ที่มีค วาม
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
5.5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทาวิจัย เพื่อให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิด
ในการทาวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา
5.5.2 นิสิตเลือกหัวข้อในการทาปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตและให้ดาเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บว.410)
5.5.3 นิสิตเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (บว.411) เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.6.1 หลักสูตรกาหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2
5.6.2 อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา
ใน มคอ. 2
5.6.3 อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการกาหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.
3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
5.6.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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5.7 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
5.7.1 คณะฯ มีกลไกก าหนดให้ อาจารย์ผู้ ส อนจะต้องส่ ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษา
5.7.2 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกาหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ กากับ
ให้ผู้สอนจัดทา มคอ.5/มคอ.6
5.7.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาดูความสอดคล้องตามคาอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2
5.7.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
5.7.5 เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดาเนินงานต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
6.3 อาจารย์ประจาหลั กสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝุ ายแผนและพัฒนา
ภาควิชา เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา
6.4 ภาควิชากาหนดให้อาจารย์ ประจาหลั กสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพื่อกาหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
6.5 ฝุ ายแผนและพัฒ นา ภาควิช าดาเนิน การจัดทาร่างคาของบประมาณประจาปี ส่ งไปยังคณะ
วิทยาศาสตร์ สาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุ นการเรียนรู้
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อร่วม
พิจารณาการจัดลาดับความจาเป็นในการดาเนินการเสนอของบประมาณสาหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ
6.6 ภาควิชาดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอน
6.7 มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อนาเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถดาเนินการได้
ในประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการดาเนินการ
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7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1
2560

ปีที่ 2
2561

ปีที่ 3
2562

ปีที่ 4
2563

ปีที่ 5
2564

(1) อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อ
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ้ ากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 .0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอนที่วางไว้ หัวข้อที่สอนไม่
ครอบคุมตามแผนการสอน แล้วรายงานใน มคอ. 5 ของรายวิชา
1.1.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินกลยุทธ์การสอน กับผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายวิชา โดยใช้ค่า
ระดับคะแนนของนิสิต ความรู้หลักที่นิสิตควรได้รับในรายวิชา ความสามารถที่ควรได้รับการพัฒนา ผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรที่ควรได้รับการพัฒนาของนิสิต แล้วรายงานใน มคอ.5 ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข และข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
1.1.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน โดยเขียนข้อเสนอแนะใน มคอ.
5 ของรายวิชา ในส่วน หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.1.4 อาจารย์ ผู้ ส อนน าผลการประเมิ นกลยุ ท ธ์ก ารสอนมาวิ เ คราะห์ กับ ผู้ ร่ว มสอนในสาขา
เดียวกัน แล้วรายงานแก่คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร ในรูปแบบ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ในด้าน เนื้อหา กลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอน
1.2.2 ภาควิชาประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอนกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลจาก การบริหารหลักสูตร บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ปรากฏในตามรายละเอียดหลักสูตร
กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง
4.2 จัดประชุม วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการ
ปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง / ปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้อง 15-325 ภาควิชาเคมี
โดย ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. เกณฑ์การรับนิสิต
หน้า 2 ข้อ 1.2 รับผู้เข้าศึกษาชาว
ไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่าง
ดี
หน้า 7 แบบ 1.1 ผู้สมัครต้องได้เกรด
เฉลี่ยสะสม 3.00 แก้เป็น 3.25 ขึ้นไป
2. รายวิชา คม 541 จานวน 4 หน่วย
กิต และเป็นวิชาบรรยายอย่างเดียว
จานวนหน่วยกิตอาจจะมากเกินไป

การดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรได้ดาเนินการการปรับปรุง
ตามคาแนะนาแล้ว

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรได้ดาเนินการการปรับปรุง
ตามคาแนะนาแล้ว
โดยได้ปรับลดเหลือ จานวน 3 หน่วย
กิต และ ปรับเนื้อหารายวิชาให้
เหมาะสม
3. เปลี่ยนชื่อรายวิชา คม 715 เป็น หลักสูตรได้ดาเนินการการปรับปรุง
เคมีในการเร่งปฏิกิริยา (Catalysis in ตามคาแนะนาแล้ว
Chemistry)
4. เงื่อนไขการอนุมัติให้นิสิตจบ ควร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
เปลี่ยนจาก reprint เป็น accepted
โรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
paper เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถจบได้
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
เร็วขึ้น
5. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร นาเสนอภาควิชา และคณะ
เพื่อจูงใจให้มีผู้สนใจมาเรียนมากขึ้น วิทยาศาสตร์ นอกจากนีน้ ิสิตส่วน
โดยการให้ทุนนิสิต และให้ไปนาเสนอ ใหญ่ที่ศึกษาในหลักสูตรจะได้รบั
ผลงานที่ตา่ งประเทศ หรือให้ไปทา ทุนการศึกษาเนื่องจาก อาจารย์ที่
วิจัยที่ต่างประเทศอย่างน้อย 3 เดือน ปรึกษามีศักยภาพในการทางานวิจัย
ได้ขอทุน คปก. หรือทุนอื่นๆในการ
สนับสนุนนิสิต
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ปรับหลักสูตรเป็นปริญญาโทควบ
เอก โดยมีช่องทางให้นิสิตสามารถจบ
แค่ปริญญาโทได้ในกรณีทนี่ ิสิต
ต้องการเรียนแค่ปริญญาโท

การดาเนินการปรับปรุง

7. การเรียนการสอนควรเป็น
International Programme โดย
สอนเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
เพื่อเสริม communication skill
และรองรับทั้งนิสิตไทยละนิสติ
ต่างชาติ นอกจากนี้ควรมีการทา
joint agreement กับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย ไต้หวัน
และเวียดนาม และจัดให้มีการ
ประชุมย่อยปีละครั้งเพื่อให้นิสิตได้มี
โอกาสนาเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณภาพของหลักสูตร และสร้าง
ความกระตือรือล้นให้กับนิสิต
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เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมการรับนิสิต แบบ 2.2 เป็นผู้
ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านเคมี ของ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ซึ่งผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1
โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
เพื่อสนับสนุนผูท้ ี่มีศักยภาพสูง และมี
ความสนใจในสาขาวิชาเคมีประยุกต์
ให้สามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับ
ปริญญาเอก ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น แต่หลักสูตรยังไม่พร้อมใน
การเปิดหลักสูตร นานาชาติ จึงขอ
พิจารณาเพิ่มทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับนิสิต
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ขึ้น เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสม โดยได้ทาการออกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ บัณฑิต
และนายจ้างของบัณฑิต โดยได้ทาการสารวจความคิดเห็นพร้อมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี
เนื่องจาก มีรายวิชาที่สอดคล้องกัน และบัณฑิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์นั้นจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี เพื่อทาการรวบรวมความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อมาวิเคราะห์ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อ
สาเร็จการศึกษา แล้วนามาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตและสมรรถนะของหลักสูตร
ต่อไป
สรุปผลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555
1. สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน แบ่งเป็น
1.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 4 คน
1.2 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร วท.ม. เคมี จานวน 15 คน
1.3 นายจ้างของบัณฑิตจานวน 8 คน แบ่งเป็น
1.3.1 นายจ้างของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 4 คน
1.3.2 นายจ้างของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร วท.ม. เคมี จานวน 4 คน
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2. ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร เป็นดังนี้
2.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์และหลักสูตร วท.ม. เคมีรวมทั้งสิ้น 19 คน ปัจจุบัน
ทางานอยู่ในหน่วยงาน ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 63.2 (12 คน) และหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 36.8 (7 คน)

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 4 คน ปัจจุบันทางานอยู่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ 3 คน และ หน่วยงานภาคเอกชน 1 คน
2.2 ประเภทของหน่วยงานที่มีจานวนบัณฑิตสูงที่สุดทางานด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 52.6 (10
คน) และหน่วยงานที่มีจานวนบัณฑิตน้อยที่สุดทางานด้านสาธารณสุขคิดเป็น ร้อยละ 5.3 (1คน)

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 3 คน ปัจจุบันทางานอยู่ในหน่วยงาน ด้าน
การศึกษา 3 คน และด้านการค้า 1 คน
2.3 ความสาคัญของเคมีในด้านเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่สาคัญในอีก 5 ปี คิดเป็นร้อยละ
68.4 (13คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรด้านเคมี คิดเป็นร้อยละ 78.9 (15 คน)
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2.4 สายงานทีต่ ้องการบุคลากรด้านเคมีมากที่สุดคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 52.6 (10
คน) โดยมีทักษะทางด้านเคมีประยุกต์เป็นที่ต้องการสูงที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 52.6 (10 คน)
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2.5 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่สาคัญ ได้แก่
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

คิดเป็นร้อยละ 84.2
คิดเป็นร้อยละ 78.9
คิดเป็นร้อยละ 73.7

3. ผลการประเมินหลักสูตรของนายจ้างของบัณฑิต เป็นดังนี้
3.1 นายจ้างของบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 8 คน ปัจจุบันทางานอยู่ในหน่วยงาน ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 50
(4 คน) และหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 50 (4 คน)
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3.2 ความสาคัญของเคมีในด้านเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่สาคัญในอีก 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.5
(7 คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรด้านเคมี คิดเป็นร้อยละ 100 (8 คน)
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3.3 ความต้องการบัณฑิตระดับปริญญาโทในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50 (4 คน)
ความต้องการบัณฑิตระดับปริญญาเอกในหน่วยงานอยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 37.5 (3 คน)

3.4 สายงานทีต่ ้องการบุคลากรด้านเคมีมากที่สุดคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 62.5 (5
คน) โดยสายงานขายและลูกค้าสัมพันธ์มีความต้องการบุคลากรด้านเคมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 (6 คน)
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3.5 ทักษะทางเคมีในสาขา เคมีประยุกต์ เคมีอินทรีย์ และเคมีวิเคราะห์เป็น สาขาที่มีความต้องการใน
หน่วยงานสูงที่สุด โดยแต่ละสาขาคิดเป็นร้อยละ 25 (2 คน)

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

104

3.6 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่สาคัญ ได้แก่
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ
มีความสามารถในการปรับตัวและทางานเป็นทีมได้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2558
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คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม 2559
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

...................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์)

...................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

...................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม)

กรรมการและเลขานุการ

...................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์)

ผู้ประสานงาน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.30 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) (องค์ประกอบที่ 2 ยกเว้นการประเมิน เนื่องจากไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา)
มีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 , 5)
มีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 , 6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
-

ไม่ประเมิน

3.00
3.45
3.50
3.00
3.30

ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ไม่มีผู้สาเร็จ
การศึกษา
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(11 ตัวบ่งชี้)

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. การหามาตรการโดยประสานงานระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นิสิตใน
ภาควิชาเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
2. จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและทดแทนของเก่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทาวิจัย
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชื่อย่อ ปร.ด.
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25480091100082
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นาและสามารถวิจัยทางเคมีเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางเคมีในด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย
4. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1 *รองศาสตราจารย์อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
2 *รองศาสตราจารย์สิริธร สโมสร
3
4

*รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ อรุณรัติยากร

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
วท.บ.(เคมี) 2534, Ph.D.(Chemistry) 2541
วท.บ.(เคมี) 2533, วท.ม.(เคมีประยุกต์) 2537,
Ph.D.(Chemistry) 2548
วท.บ.(เคมี) 2539, Ph.D.(Chemistry) 2544
วท.บ.(เคมี) 2521, วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) 2524,
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2546
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 2539, วท.ม.(ชีวเคมี)
2542, Ph.D.(Biological Science) 2550
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพื่ อการพั ฒ นา การปฏิ บั ติ ที่ดี /นวัต กรรม/ผลงานที่โ ดดเด่ น ตลอดจนได้ รับ ข้ อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณ์ และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 นิสิตในหลักสูตร
 ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการ
เหตุผล
ดาเนินงาน (กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกิน
ผ่าน
ประจาหลักสูตร
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของ
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ผ่าน
อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
3. คุณสมบัติของ
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ผ่าน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
หลักสูตร
นัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันจานวนอย่างน้อย
3 คน
4. คุณสมบัติของ
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
ผ่าน
อาจารย์ผู้สอน
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของ
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
และอาจารย์ที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทา
ปรึกษาการค้นคว้า วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
อิสระ (ข)
ปริญญา
6. คุณสมบัติของ
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิทยานิพนธ์ร่วม
วิชาการไม่ตากว่
่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
(ถ้ามี)
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
7. คุณสมบัติของ
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผ่าน
อาจารย์ผู้สอบ
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
วิทยานิพนธ์
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
เกณฑ์การประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน
8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา
5 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
ผ่าน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)

ผ่าน

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ผ่าน

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย
เหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8

ผ่าน

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ผ่าน
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
เกณฑ์การประเมิน

ตัวตั้ง

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา เอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
17.40
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
5.00
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่ง
5.00
ทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
6.00
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
6.00
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน 11 ตัวบ่งชี้)
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ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ์
-

คะแนน
-

ยกเว้นไม่ประเมิน
(ไม่มผี ้สาเร็จการศึกษา)

4
5.00
5.00

3.00
4.35
100.00
100.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.45
3.00
4.35
5.00
5.00

5.00
5.00

120.00
1.20

5.00
2.40

3.00
3.00
3.00
3.00
100.00

3.00
3.50
3.00
3.00
3.00
5.00

3.00
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
คะแนน

3.00
3.00
36.35
11
3.30

3.00
3.00
3.00
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการ
เหตุผล
(Key Performance Indicators)
ดาเนินงาน
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
ผ่าน
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
ผ่าน
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผ่าน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
ผ่าน
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
ผ่าน
การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
ผ่าน
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ไม่มี
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
ผ่าน
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ผ่าน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ผ่าน
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 4.39
5.00
คะแนน
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย ไม่ประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10 ตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน 10 ตัวบ่งชี้
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน
ประกอบ
ผ่าน
ที่
1
2

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

-

-

-

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ผ่าน
2

-

ยกเว้นการประเมิน

3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

(2.1,2.2)

3

3.00

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

-

-

3.45

ระดับคุณภาพดี

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

2
-

3.30

ระดับคุณภาพดี

(3.1,3.2,3.3)

3

3.45
(4.1,4.2,4.3)

4

3.00

3.66
(5.2,5.3,5.4)

1

(5.1)
-

13
ผลการประเมิน

3.00
(6.1)

7
3.19
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- การประสานเครือข่ายลูกศิษย์ที่ไปเป็นอาจารย์ในสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเพิ่ม
จานวนนิสิต
- เสนอเพื่อพิจารณาต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้มีทุนในการทาวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
นานาชาติ โดยอาจให้ตั้งแต่แรกเข้าไม่ต่ากว่า 150,000 บาท แต่ต้องมีสัญญาถึงจานวนผลงานตีพิมพ์
ซึ่งหากไม่มีผลงานนิสิตก็จะจบไม่ได้ และถ้าไม่จบเลยต้องคืนเงินทุนทั้งหมด หรือเสนอคณะเพื่อ
พิจารณาทุนในลักษณะอื่นๆ ได้แก่ การทา
บส .
หรือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรทุนในลักษณะคล้ายของ คปก. เพื่อให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย
เอง เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากในการขอรับทุน
- เสนอให้พิจารณาการเปิดรับแบบเน้นวิจัยอย่างเดียว อาจเป็นช่องทางที่จะทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษา
เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะจากนิสิต
- อยากให้มีฐานข้อมูลงานวิจัยที่เข้าถึงและครอบคลุมได้มากขึ้น
- หลักสูตรเสนอภาควิชาเพื่อพิจารณาจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อทาวิจัยเพิ่มเติม
- ในกรณีที่นิสิตไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากภาควิชาฯ หลักสูตรควรให้ข้อมูลการเข้าถึง
facilities ด้านต่างๆ
ส โดยอาจจัดทาเป็นคู่มือหรือนาขึ้นใน website ของ
ภาควิชา
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 3: นิสติ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

นิสิตมีคุณภาพโดยมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
และได้รับรางวัลในระดับชาติ

จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ เพื่อเกิดความ
คล่องตัวในการทาวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

อาจารย์ในหลักสูตรมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย
สูง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ......................................................................................................................... ............
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
การทวนสอบยังไม่สามารถสะท้อนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับวิธีการทวนสอบให้สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้มากขึ้น โดยแต่ละวิชาควรหาแนวทางที่
เหมาะสมกับกลยุทธ์การสอนของตนเอง ไม่ควรใช้
แบบสอบถามกลางที่เหมือนกันทุกรายวิชา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 .....................................................................................................................................
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ระบบการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้คะแนน หลักสูตรควรประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต
จากส่วนกลาง อาจยังไม่สะท้อนต่อความต้องการของ โดยตรง
นิสิตอย่างแท้จริง

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 .....................................................................................................................................
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ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
คน
2 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
คะแนน
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด
คน
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมตั ิ
ชิ้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 2 (0.60)
16 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
18 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
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ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

24 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
ชิ้น
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ชิ้น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ชิ้น
(0.80)
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
42 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
43 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)
ชิ้น
44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
5.0
คน
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5.0
คน
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ลาดับ
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
61
59
60
62
63
64
65

รายการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม
5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
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ผลการ
ดาเนินงาน
100
5.00

ร้อยละ
คะแนน

5.0
100
5.00

คน
ร้อยละ
คะแนน

หน่วย

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
2

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

2

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

กลุ่มที่ 1 (0.80)
66 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
4
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
67 จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
68 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
69 จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ชิ้น
(1.00)
70 จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
ชิ้น
71 จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ชิ้น
(1.00)
72 จานวนตาราทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิ้น
73 จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
1.00
ชิ้น
74 จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ชิ้น
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
75 จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
ชิ้น
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
76 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
7.00
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
78 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
79 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
80 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
81 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
82 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
83 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
84 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
6
ชิ้น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
คน
86 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1.20
ชิ้น/คน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
87 คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
4.39
คะแนน
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
Apinya Chaivisuthangkura
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18452
apinyac@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2534
Ph.D.
Chemistry
University of Connecticut, USA 2541
ความเชี่ยวชาญ
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีแสง
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Jityuti B, Buranaprapuk A, Liwporncharoenvong T. Artificial metallopeptidases:
Protein cleavage by molybdenum(VI) peroxo α-amino acid complexes. Inorg
Chem Commun 2015; 55: 129–31.
1.2 Jityuti B, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Use of A Molybdenum(VI)
Complex as Artificial Protease in Protein Photocleavage. J Photochem Photobiol
B 2013; 126: 55-9.
1.3 Yenjai S, Malaikaew P, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Selective cleavage
of pepsin by molybdenum metallopeptidase, Biochem Biophys Res Commun
2012;419: 126-9.
1.4 Malaikaew P, Chaivisuthangkura A. Binding of avidin and streptavidin with new
pyrenyl probe by spectroscopic techniques. Srinakharinwirot University Science
Journal 2011;6:44-52.
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1.5 Malaikaew P, Svasti J, Kumar CV, Buranaprapuk A. Photocleavage of avidin by a new
pyrenyl probe. J Photochem Photobiol B 2011;103:251–5.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี)
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม103
คม 190
คม 191
คม 235
คม 433
คม 491
คม 494
คม 533
คม 539
คม 638
คม 677
คม 678
คม 733
คม 775
คม 760
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 3
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี
การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปัญหาพิเศษ
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การสังเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กชนิด
ใหม่เพื่อศึกษาอันตรกิริยากับโปรตีน
การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน
กับสารสังเคราะห์ชนิดใหม่
การศึกษาการตัดโปรตีนโดยใช้แสง
ของสารประกอบเชิงซ้อนโมลิบดินัมกรดอะมิโนชนิดใหม่
การออกแบบและสังเคราะห์โมเลกุล
ชนิดใหม่เพื่อศึกษาการจับและตัด
โปรตีนที่ตาแหน่งจาเพาะ
การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน
โมลิบดินัมชนิดใหม่เพื่อใช้ใน
การศึกษาการตัดโปรตีนที่ตาแหน่ง
จาเพาะ

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ทุนโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 2557-2560
ทุนโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 2555-2558
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย 2552-2555
ของอาจารย์รุ่นกลางใสถาบัอุดม
ศึกษา สกว.
ทุนวิจัยเงินรายได้ บัณฑิตวิทยาลัย 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สิริธร สโมสร
Siritron Samosorn
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18216
siritron@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เคมี
วท.ม.
เคมีประยุกต์
Ph.D.
Chemistry

(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2533
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2537
University of Wollongong, Australia 2548

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์ และ เคมีทางยา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Birrento ML, Bryan TM, Samosorn S, Beck JL. ESI-MS Investigation of an Equilibrium
between a Bimolecular Quadruplex DNA and a Duplex DNA/RNA Hybrid. Journal
of The American Society for Mass Spectrometry 2015; 26:1165-73.
1.2 Chairat M, Bremner JB, Samosorn S, Chongkraijak W, Saisara A. Effects of additives on
the dyeing of cotton yarn with the aqueous extract of Combretum latifolium Bl.
Stems. Coloration Technology 2015; 131: 1-6.
1.3 Bremner JB, Samosorn S, Skelton BW, White AH. Synthesis and Structural
Characterization of 1-[2-(5-Nitro-1H-indol-2-yl)phenyl]methylpyridinium Chloride.
Molecules 2011; 16: 7627-33.
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Somyoonsap P, Samosorn S, Siripoke S, Chansiri K, Petchwattana N, Kimbara K,
Sriyapai T, Isolation and production by PHB producing bacterial from soil The
26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International
Conference 2014.
2.2 Jampadang C, Srikun D, Kuno M, Lertsopapun P, Wongsuwan P, Samosorn S,
Synthesis and Cytotoxicity evaluation of 9,13-Disubstituted Berberine
Derivatives, Pure and Applied Chemistry International Conference 2013.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี)
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 106
คม 190
คม 191
คม 196
คม 292
คม 323
คม 423
คม 475
คม 495
คม 524
คม 589
คม 623
คม 624
คม 677
คม 678
คม 760
คม 783

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
เคมีอินทรีย์ 2
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
เคมีเภสัช
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
การสังเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอินทรีย์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
ปัญหาพิเศษ
การออกแบบและค้นพบยา
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การออกแบบและสังเคราะห์สาร
อนุพันธ์เบอร์เบอรีนให้เป็นสารชนิด
ใหม่ที่มีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล
การเพิ่มความคงตัวและการละลาย
ของสารต้านเซลล์มะเร็ง 13substituted berberine
derivatives ด้วยไลโปโซม
การออกแบบและพัฒนาสารต้าน
มะเร็ง

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
Teerayuth Liwporncharoenvong
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18454
teerayuth@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539
Ph.D.
Chemistry
Michigan Technological
2544
University, USA
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนินทรีย์ โลหะโมลิบดินัม สารประกอบออกโซปอร์ออกโซ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Jityuti B, Buranaprapuk A, Liwporncharoenvong T. Artificial metallopeptidases:
Protein cleavage by molybdenum(VI) peroxo α-amino acid complexes. Inorg
Chem Commun 2015; 55:129–31.
1.2 Jityuti B, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Use of A Molybdenum(VI)
Complex as Artificial Protease in Protein Photocleavage. J Photochem Photobiol
B 2013; 126:55-9.
1.3 Yenjai S, Malaikaew P, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Selective cleavage
of pepsin by molybdenum metallopeptidase. Biochem Biophys Res Commun
2012; 419: 126-9.
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
ธนากฤช ครุเจนธรรม, ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์. การสังเคราะห์และการทดสอบการเร่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของสารประกอบเชิงซ้อนออกโซ-เปอร์ออกโซโมลิบดินัม (VI). ใน: เอกสารการ
ประชุมวิชาการศรีนครีนทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 1-2 เมษายน 2556. หน้า 293-302.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์, เคมีอนินทรีย์ อะตอม พันธะ และสารประกอบ. กรุงเทพฯ; บริษัท จรัล
สนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด: 2558
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 191
คม 312
คม 313
คม 315
คม 316
คม 395
คม 511
คม 516
คม 517
คม 612
คม 677
คม 678
คม 715

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีอนินทรีย์ 2
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 1
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์
หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
เคมีของการเร่งปฏิกิริยา
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาการตัดโปรตีนโดยใช้แสง
ของสารประกอบเชิงซ้อนโมลิบดินัมกรดอะมิโนชนิดใหม่
การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน
โมลิบดินัมชนิดใหม่เพื่อใช้ใน
การศึกษาการตัดโปรตีนที่ตาแหน่ง
จาเพาะ

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

รัชนก ทองนา (ปิ่นแก้ว)
Ratchanok Thongnum (Pingaew)
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18253
ratchanok@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
วท.ม.
เคมีอินทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
ปร.ด.
เคมีอินทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2550
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Pingaew R, Prachayasittikul V, Mandi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul S,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and molecular docking of 1,2,3triazole-based sulfonamides as aromatase inhibitors. Bioorganic & Medicinal
Chemistry 2015; 23: 3472-80.
1.2 Pingaew R, Prachayasittikul V, Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul
S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Novel 1,4-naphthoquinone-based
sulfonamides: Synthesis, QSAR, anticancer and antimalarial studies. European
Journal of Medicinal Chemistry 2015; 103: 446-59.
1.3 Prachayasittikul V, Pingaew R, Anuwongcharoen N, Worachartcheewan A,
Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Discovery
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of novel 1,2,3-triazole derivatives as anticancer agents using QSAR and in
silico structural modification. SpringerPlus 2015; 4: 571.
1.4 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
cytotoxicity of novel 4-(4-(substituted)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-Nphenethylbenzenesulfonamides. Medicinal Chemistry Research 2014; 23:
1768-80.
1.5 Pingaew R, Mandi P,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul
V. Design, synthesis and molecular docking studies of novel Nbenzenesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-based triazoles with potential
anticancer activity. European Journal of Medicinal Chemistry 2014; 81: 192203.
1.6 Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul
S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis, anticancer activity and QSAR
study of 1,4-naphthoquinone derivatives. European Journal of Medicinal
Chemistry 2014; 84: 247-63.
1.7 Prachayasittikul V, Pingaew R, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Investigation on aromatase inhibitory activity of metal
complexes of 8-hydroxyquinoline and uracil derivatives. Drug Design,
Development and Therapy 2014; 8: 1089-96.
1.8 Pingaew R, Saekee A, Mandi P,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Synthesis, biological evaluation and molecular docking of
novelchalcone-coumarin hybrids as anticancer and antimalarial agents.
European Journal of Medicinal Chemistry 2014; 85: 65-76.
1.9 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
cytotoxicity of novel N-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
thiosemicarbazone derivatives. Medicinal Chemistry Research 2013; 22: 26777.
1.10 Pingaew R, Tongraung P, Worachartcheewan A,Nantasenamat C, Prachayasittikul S,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Cytotoxicity and QSAR study of (thio)ureas
derived from phenylalkylamines and pyridylalkylamines. Medicinal Chemistry
Research 2013; 22: 4016-29.
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1.11 Pingaew R, Worachartcheewan A,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Synthesis, cytotoxicity and QSAR study of N-tosyl-1,2,3,4tetrahydroisoquinoline derivatives. Archives Pharmacal Research 2013; 36:
1066-77.
1.12 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Tungstophosphoric
acid catalyzed synthesis of N-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline analogs.
Chinese Chemistry Letter 2013; 24: 941-44.
1.13 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
structure–activity relationship of mono-indole-, bis-indole-, and tris-indolebased sulfonamides as potential anticancer agents. Molecular Diversity 2013;
17: 595-604.
1.14 Pingaew R, Worachartcheewan A, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Transition metal complexes of 8-aminoquinoline-5substituted uracils with antioxidative and cytotoxic activities. Letters in Drug
Design & Discovery 2013; 10: 859-64.
1.15 Worachartcheewan A, Prachayasittikul S, Pingaew R, Nantasenamat C,
Tantimongcolwat T, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Antioxidant, Cytotoxicity
and QSAR study of 1-adamantylthio derivatives of 3-picoline and
phenylpyridines. Medicinal Chemistry Research 2012; 21:3514-22.
1.16 Prachayasittikul S, Worachartcheewan A, Pingaew R, Suksrichavalit T, Isarankura-NaAyudhyaC, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Metal complexes of uracil
derivatives with cytotoxicity and superoxide scavenging activity. Letters in
Drug Design & Discovery 2012; 9: 282-87.
1.17 Prachayasittikul S, Pingaew R, Yamkamon V, Worachartcheewan A, Wanwimolruk S,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Chemical constituents and antioxidant
activity of Hydnophytum formicarum Jack. International Journal of
Pharmacology 2012; 8: 440-44.
1.18 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
cytotoxicity of novel 2,2'-bis- and 2,2',2''-tris-indolylmethanes-based
bengacarboline analogs. Archives Pharmacal Research 2012; 35: 949-54.
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138

1.19 Doungsoongnuen S, Worachartcheewan A, Pingaew R, Suksrichavalit T,
Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Investigation on biological
activities of anthranilic acid sulfonamide analogs. EXCLI Journal 2011; 10: 15561.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
3. ตารา/หนังสือ/บทความวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
3.1 Prachayasittikul S, Pingaew R, Worachartcheewan A, Sinthupoom N, Prachayasittikul V,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Roles of pyridine and pyrimidine derivatives
as privileged scaffolds in anticancer agents. Mini-Reviews in Medicinal
Chemistry 2016; accepted.
3.2 รัชนก ปิ่นแก้ว. ไอโซควิโนลีน: ปฏิกิริยา การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพ. หจก. หยิน หยาง การ
พิมพ์ นนทบุรี 2556
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 191
คม 221
คม 292
คม 294
คม 324
คม 468
คม 521
คม 525
คม 527
คม 623
คม 624

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1
เคมีอินทรีย์สาหรับครู 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
การสังเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอินทรีย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

139

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

การสังเคราะห์ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะโรมาเตส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของอนุพันธ์บิสอินโดล
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพ ทุนวิจัยเงินรายได้
ของอนุพันธ์บิส-ไทโอยูเรีย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2560

หัวหน้า
โครงการ

2559

หัวหน้า
โครงการ

การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของอนุพันธ์ naphthoquinonesulfonamide
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของโมเลกุลลูกผสมคูมาริน

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้า
โครงการ

การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์อะโรมาเตสของอนุพันธ์
1,2,3-ไตรอะโซล

ทุนวิจัยจากสานักบริหารโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

2558

หัวหน้า
โครงการ

2557

หัวหน้า
โครงการ

การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้าน
เซลล์มะเร็งของอนุพันธ์ 2-((4-(1H1,2,3-triazol-1yl)phenyl)sulfonyl)-1,2,3,4tetrahydroisoquinoline
ศึกษาการสังเคราะห์ และฤทธิ์ทาง ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
ชีวภาพของอนุพันธ์ N-phenethyl- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)benzene
sulfonamide
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ศึกษาการสังเคราะห์ และการออก ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
ฤทธิ์ชีวภาพของอนุพันธ์ยูเรีย และไท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โอยูเรียชนิดใหม่

2556

หัวหน้า
โครงการ

การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสาร อินโดล-ไตรอะโซล ชนิด
ใหม่

2556-2557

หัวหน้า
โครงการ

2555

หัวหน้า
โครงการ

2555

หัวหน้า
โครงการ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางาน
วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศึกษาการสังเคราะห์ และการออก
ฤทธิ์ชีวภาพของสาร N-sulfonyl1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
การประยุกต์ใช้กรดทังสโทซิลิซิกเป็น ทุนวิจัยเงินรายได้
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์สาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2-tosyl-1,2,3,4tetrahydroisoquinoline
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

วีณา เสียงเพราะ
Weena Siangproh
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-1000 ต่อ 18201 หรือ 18208
weena@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541
วท.ด.
เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
ความเชียวชาญ
เคมีวิเคราะห์ และ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟูา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Chaiyo S, Apiluk A, Siangproh W, Chailapakul O. High sensitivity and specificity
simultaneous determination of lead, cadmium and copper using μPAD with
dual electrochemical and colorimetric detection Sens. Actuator B.
2016;233:540-49.
1.2 Bardpho C, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O. Ultra-high performance liquid
chromatographic determination of antioxidants in teas using inkjet-printed
graphene–polyaniline electrode. Talanta 2016; 148:673-79.
1.3 Kajornkavinkul S, Punrat E, Siangproh W, Rodthongkum N, Praphairaksit N,
Chailapakul O. Graphene/polyvinylpyrrolidone/polyaniline nanocompositemodified electrode for simultaneous determination of parabens by high
performance liquid chromatography. Talanta 2016; 148:655-60.
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1.4 Chaiyo S, K. Žagar E. Mehmeti, Siangproh W, Chailapakul O, Kalcher K.
Electrochemical sensors for the simultaneous determination of zinc, cadmium
and lead using a Nafion/ionic liquid/graphene composite modified screenprinted carbon electrode. Anal Chim Acta 2016; 918:26-34.
1.5 Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Simple and fast colorimetric detection
of inorganic arsenic selectively adsorbed onto ferrihydrite-coated silica gel
using silver nanoplates. Talanta 2016; 153:197-202.
1.6 Chaiyo S, Apiluk A, Siangproh W, Chailapakul O. High sensitivity and specificity
simultaneous determination of lead, cadmium and copper using µPAD with
dual electrochemical and colorimetric detection. Sens Actuator B 2016;
233:540-49.
1.7 Rattanarat P, Suea-Ngam A, Ruecha N, Siangproh W, Henry C S, Srisa-Art M,
Chailapakul O. Graphene-polyaniline modified electrochemical droplet-based
microfluidic sensor for high-throughput determination of 4-aminophenol. Anal
Chim Acta 2016;925:51-60.
1.8 Jampasa S, Siangproh W, Duangmal K, Chailapakul O. Electrochemically reduced
graphene oxide-modified screen-printed carbon electrodes for a simple and
highly sensitive electrochemical detection of synthetic colorants in beverages
Talanta 2016; 160:113-24.
1.9 Charoenkitamorn K, Chailapakul O, Siangproh W. Development of gold
nanoparticles modified screen-printed carbon electrode for the analysis of
thiram, disulfiram and their derivative in food using ultra-high performance
liquid chromatography. Talanta 2015;132:416-23.
1.10 Nantaphol N, Chailapakul O, Siangproh W. Sensitive and selective electrochemical
sensor using silver nanoparticles modified glassy carbon electrode for
determination of cholesterol in bovine serum. Sens Actuator B 2015; 207:
193-98.
1.11 Rattanarat P, Tee-ngam P, Siangproh W, Ishimatsu R, Nakano K, Chailapakul O,
Imato T. An Electrochemical Compact Disk-type Microfluidics Platform for Use
as an Enzymatic Biosensor. Electroanalysis 2015; 27: 703–12.
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1.12 Chaiyo S, Siangproh W, Apilux A, Chailapakul O. Highly selective and sensitive
paper-based colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching of silver
nanoplates for trace determination of copper ions. Anal Chim Acta
2015;866:75– 83.
1.13 Jampasa S, Wonsawat W, Rodthongkum N, Siangproh W, Yanatatsaneejit P, Vilaivan
T, Chailapakul O. Electrochemical detection of human papillomavirus DNA
type 16 using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized on
screen-printed carbon electrodes. Biosens Bioelectron 2014; 54:428-34.
1.14 Thammasoontaree N, Rattanarat P, Ruecha N, Siangproh W, Rodthongkum N,
Chailapakul O. Ultra-performance liquid chromatography coupled with
graphene/polyaniline nanocomposite modified electrode for the
determination of sulfonamide residues. Talanta 2014;123:115-21.
1.15 Nantaphol N, Chailapakul O, Siangproh W. Ultrasensitive and Simple Method for
Determination of N-Acetyl-L-Cysteine in Drug Formulations Using a Diamond
Sensor. Electroanalysis 2014; 26:1024–30.
1.16 Kiatkumjorn T, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O, Praphairaksit N.
Glutathione and L-cysteine modified silver nanoplates-based colorimetric
assay for a simple, fast, sensitive and selective determination of nickel.
Talanta 2014; 128:215-20.
1.17 Chaiyo S, Chailapakul O, Siangproh W, Highly sensitive determination of mercury
using copper enhancer by diamond electrode coupled with sequential
injection–anodic stripping voltammetry. Anal Chim Acta 2014;852:55–62.
1.18 Chaiyo S, Chailapakul O, Sakai T, Teshima N, Siangproh W. Highly sensitive
determination of trace copper in food by adsorptive stripping voltammetry in
the presence of 1, 10-phenanthroline. Talanta 2013;108:1–6.
1.19 Siangproh W, Sonamit K, Chaiyo S, Chailapakul O. Fast Determination of Sudan I-IV
in Chili Products Using Automated On-Line Solid Phase Extraction Coupled
with Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. Anal. Letters 2013; 46:1705–
17.
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1.20 Tee-ngam P, Nunant N, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O. Simple and
Rapid Determination of Ferulic Acid Levels in Food and Cosmetic Samples
Using Paper-Based Platforms. Sensors 2013; 13:13039-53.
1.21 Rattanarat P, Dungchai W, Cate D. M, Siangproh W, Volckens J, Chailapakul O,
Henry C. S. A microfluidic paper-based analytical device for rapid
quantification of particulate chromium. Anal Chim Acta 2013; 800:50-55.
1.22 Chuto M, Chaiyo S, Siangproh W, Chailapakul O. A Rapid Separation and Highly
Determination of Paraben Species by Ultra-Performance Liquid
Chromatography —Electrochemical Detection. Detection 2013; 1:21-29.
1.23 Chantarateepra P, Siangproh W, Motomizu S, Chailapakul O. Automated online
solid phase extraction coupled with sequential injection-HPLC-EC system for
the determination of sulfonamides in shrimps. International J Electrochem
2012; 1-9.
1.24 Preechakasedkit P, Pinwattana K, Dungchai W, Siangproh W, Chaicumpa W,
Tongtawe P, Chailapakul O. Development of a one-step
immunochromatographic strip test using gold nanoparticles for the rapid
detection of Salmonella typhi in human serum. Biosens Bioelectron
2012;31:562-66.
1.25 Apilux A, Siangproh W, Praphairaksit N, Chailapakul O. Simple and rapid
colorimetric detection of Hg (II) by a paper-based device using silver
nanoplates. Talanta 2012;97:388–94.
1.26 Rattanarata P, Dungchai W, Siangproh W, Chailapakul O, Charles S. Henry. Sodium
dodecyl sulfate-modified electrochemical paper-based analytical device for
determination of dopamine levels in biological samples. Anal Chim Acta
2012;744: 1–7.
1.27 Ruecha N, Siangproh W, Chailapakul O. A fast and highly sensitive detection of
cholesterol using polymer microfluidic devices and amperometric system.
Talanta 2011; 84:1323-28.
1.28 Leesutthiphonchai W, Dungchai W, Siangproh W, Ngamrojnavanich N, Chailapakul
O. Selective determination of homocysteine levels in human plasma using a
silver nanoparticle-based colorimetric assay. Talanta 2011; 85:870-76.
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1.29 Sakai T, Teshima N, Kato T, Katoh S, Siangproh W, Flow Injection Determination of
Urinary Protein Using Fluorescence Quenching of Tetraiodofluorescein. J Flow
Injection Anal 2011; 28:120–23.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี)
3.1 Siangproh W, Dungchai W, Chailapakul, O. Ionic Liquids in Electroanalytical
Chemistry: A Review for Further Development and Applications. Handbook of
Ionic Liquids: Properties, Applications and Hazards 2012; 79-112.
3.2 Siangproh W, Apilux A, Chantarateepra P, Chailapakul O. Electroanalytical
applications of diamond films. Synthetic Diamond Films 2011;155-180.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 190
คม 191
คม 193
คม 251
คม 350
คม 396
คม 397
คม 452
คม 559
คม 594
คม 654
คม 677
คม 678
คม 761
คม 762

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
สถิติสาหรับนักเคมี
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีไฟฟูาประยุกต์
เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟูา
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
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รหัสวิชา
คม 763
คม 764
คม 773

ชื่อรายวิชา
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกใน
ดินที่มีความจาเพาะสูงด้วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่น
เงินขนาดนาโนเมตร
การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบน
ขั้วไฟฟูาเพื่อการตรวจวัดตะกั่วและ
ทองแดงด้วยเทคนิคแอโนดิกสตริป
ปิงโวลแทมเมตรี
องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อ
นวัตกรรมทางการตรวจวัด

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558-2559

หัวหน้า
โครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558-2559

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
สานักงานสนับสนุนการวิจัย
ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557-2560

ผู้ร่วม
โครงการ

2557-2558

หัวหน้า
โครงการ

2557-2558

หัวหน้า
โครงการ

การพัฒนาวิธีตรวจวัดสารประกอบ
อินทรีย์และ/หรือสารประกอบอนินท
รีย์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมแบบ
มองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้อนุภาค
ระดับนาโนเมตรของเงิน
การพัฒนาวิธีการตรวจวัดทองแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริมาณน้อยที่มีความจาเพาะสูงด้วย
อุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ
ร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

สานักงานสนับสนุนการวิจัยและ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ
ร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิง
โวล แทมเมตรี

2555-2557

หัวหน้า
โครงการ

2557

หัวหน้า
โครงการ

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปรอท
ความเข้มข้นต่าที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง
อาหารหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความไวสูง
ด้วยระบบอัตโนมัติร่วมกับการ
ตรวจวัดทางเคมีไฟฟูา
การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนัก
ปริมาณน้อยที่มีความไวสูงด้วย
เทคนิคแอดซอร์ฟทีฟสทริบปิงโว
ลแทมเมตรี
การพัฒนาวิธีการหาปริมาณเอ็น-อะ
ซิทิล-แอล-ซีสทิอนี ในตัวอย่างยาโดย
ใช้ระบบโฟลว์อินเจ็กชันร่วมกับ
ขั้วไฟฟูาฟิล์มบางโบรอนโดปได
มอนด์
นวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ของ
ไหลจุลภาคเชิงแสงและ/หรือ
เคมีไฟฟูาเพื่อการเฝูาระวัง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้า
โครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555-2556

หัวหน้า
โครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555-2556

หัวหน้า
โครงการ

สานักงานสนับสนุนการวิจัย

2553-2555

ผู้ร่วมโครงการ

การพัฒนาระบบรับรู้ทางเคมีขนาด
นาโนแบบใหม่และระบบอัตโนมัติ
เพื่อการตรวจวัดคลอเรสเตอรอล
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

พรพิมล ม่วงไทย
Pornpimol Muangthai
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18260
pornpi@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2521
วท.ม
เคมีวิเคราะห์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524
ปร.ด
วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ วิเคราะห์สารพิษในอาหาร เคมีสิ่งแวดล้อม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Muangthai P, Chawenggrum P, W Khunwarakul W. Utilization of extracted substance
from Indian almond leaves, Terminalia catappa L. for preparation of folk
medicinal cream for the use of skin protection. J of Applied and Nat Science
2015;7(1);144 – 48.
1.2 Muangthai P, Nookaew P. Monitoring on Some Organic Acids in Fresh and
Processed Rural Plant Leaves in Thailand. Asian J of Natural & Applied
Sciences 2015;4(1):82-9.
1.3 Muangthai P, Daengchat J, Nakthong P. Analysis of Ferulic acid content in Bamboo
Shoot and Processed Products from Bamboo shoot. Asian J of Basic and
Applied Sciences 2015;2(2): 42-9.
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1.4 Muangthai P, Wongbubpha W, Ouyporn R. Analysis of Total Phenolic Compound
and Inhibition Power in Extracted Substance from Kai Algae(Cladophoraspp).
Asian J of Basic and Applied Sciences 2015;2(2):55-60.
1.5 Muangthai P, Klongnganchui K. Taurine in Fresh Seafishes and Processed Seafishes.
Asian J of Natural & Applied Sciences 2015;4(4):11-9.
1.6 Muangthai P, Katinted A. Trehalose and Psicose Sugar in Jackfruit. Int J of Adv
Res 2014; 2(12): 1-6.
1.7 Muangthai P, Wanwet R, Cholpitakwong N, Youpaisarn P. Evaluation on Oxidative
Stress Total Phenolic Compound Content and Antioxidation Inhibition Power
in Variety Colored Vegetables. Asian J of Natural & Applied Sciences
2014;3(4):57-67.
1.8 รพีพัฒน์ บัวสุวรรณ, พรพิมล ม่วงไทย. การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างน้านมแปรรูปโดย
เทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558;7(13):65-75.
1.9 สิริมา เดชะ, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิกใน
ตัวอย่างพืชด้วยวิธีการสกัดระดับไมโครโดยอาศัยหลักการกระจายตัวระหว่างชั้นของเหลวที่
ใช้ตัวทาละลายสกัดเป็นชนิดความหนาแน่นต่า, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558;7(14):53-63.
1.10 พรพิมล ม่วงไทย, ยลรวี วิวฒ
ั น์ชาญกิจ, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์
ฟิวรัลดีไฮด์จากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน และปฏิกิริยาเมลลาร์ดในระบบต้นแบบ, วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557;6(12):59-76.
1.11 วีรชัย สิงห์ทอง, พรพิมล ม่วงไทย, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์. การวิเคราะห์หาปริมาณไบ
โอจีนิคเอมีนบางชนิดในใส้กรอกพื้นเมืองไทย, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556;5(10):36-49.
1.12 อานาจ กะฐินเทศ, พรพิมล ม่วงไทย. การวิเคราะห์หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่าง น้านม
ถั่วเหลืองโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556;5(10):50-9.
1.13 จตุรงค์ จงเจริญ, พรพิมล ม่วงไทย, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ
มาลอนไดอัลดีไฮด์และ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์พร้อมกันด้วยเทคนิคโคร
มาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2555;4(8):14-27.
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Muangthai P, Daengchat J. Feasibility on Ferulic acid preparation from
Bamboo Shoot. Proceeding on Tokyo International Conference on Life
Science and Biological engineering; 2015 Dec 2-4; Japan. 730-39.
2.2 Muangthai P, Wanwet R, Bovornchat W. Oxidative Stress Total Phenolic Compound
and Vitamin C Content in Varieties Color Vegetables. Proceeding on Tokyo
International Conference on Life Science and Biological engineering; 2014 Dec
17-19; Japan. 235-43.
2.3 จารุวรรณ แดงชาติ, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์กรดเฟอร์รูริก
ด้วยเทคนิคดิสเพอร์ซีพ ลิควิด-ลิควิด ไมโครเอ็กแทรคชัน ในตัวอย่างข้าวโพด. ใน: เอกสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่8สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 413-23
2.4 ปิยะทิพย์ หนูแก้ว, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดอินทรีย์ในผัก
โดยใช้เทคนิค MATRIX SOLID PHASE DISPERSION (MSPD).ใน: เอกสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 435-44.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี)
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 101
คม 190
คม 253
คม 353
คม 397
คม 476
คม 558
คม 579
คม 594

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
เคมีวิเคราะห์ 1
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีอาหาร
เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี
เคมีของอาหาร
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
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รหัสวิชา
คม 654
คม 670
คม 674
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764
คม 773

ชื่อรายวิชา
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การประเมินศักยภาพพืชพื้นบ้านบาง
ชนิดในการชะลอการเกิดลิปิด
ออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เนื้อ
การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนใน
ตัวอย่างอาหารทะเลสดและอาหาร
ทะเลแปรรูป
การประเมินความเป็นไปได้ในการ
เตรียมกรดเฟอร์รูริกจากข้าวโพด
และหน่อไม้
การเตรียมสารดูดซับจากเศษใบไผ่
เพื่อดูดซับสารพิษ
การศึกษาปริมาณกรดอินทรีย์ในพืช
พื้นบ้านบางชนิด
การเตรียมสารสกัดจากสาหร่ายไก
เพื่อเป็นองค์ประกอบในครีมสาหรับ
บารุงผิว

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

การประเมินปริมาณสารสีน้าตาลใน
ผลิตภัณฑ์เกลือแร่

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้า
โครงการ

การศึกษาคุณสมบัติในการต้าน
อนุมูลอิสระของสมุนไพรประกอบยา
ดองและยาดอง ตามสูตรภูมิปัญญา
ไทย
การศึกษาปริมาณฮิสตามีนพิวเตรส
ซีนและคาร์ดาเวรีนในซอสปรุงรส

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้า
โครงการ

2555

หัวหน้า
โครงการ

การหาปริมาณเรสเวอร์ราทรอลในยา ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
ดอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สุนิตย์ สุขสาราญ
Sunit Suksamrarn
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18207
sunit@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2520
วท.ม.
เคมีอินทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2522
Ph.D.
Organic Chemistry
Queen’s University, UK
2526
ความเชี่ยวชาญ
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Lomchoey N, Panseeta P, Patanaprateeb P, Prabpai S, Kongsaeree P, Suksamrarn S.
Cyclopeptide alkaloids from Ziziphus cambodiana. J Nat Prod 2016;
submitted.
1.2 Kirk NS, Bezos A, Willis AC, Sudta P, Suksamrarn S, Parish CR, Ranson M, Kelso MJ.
Synthesis and preliminary evaluation of 5,7-dimethyl-2-aryl-3H-pyrrolizin-3ones as angiogenesis inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 2016; 26; 1813-16.
1.3 Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S, Mekseepralard C. Alpha-mangostin
attenuation of hyperglycemia-induced ocular hypoperfusion and blood retinal
barrier leakage in the early stage of type 2 diabetes rats. BioMed Res
Internationa 2015;http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826.
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1.4 Leewanich P, Suksamrarn S. Xanthones isolated from the pericarp of the
mangosteen inhibits neurotransmitter receptors expressed in Xenopus
Oocytes. J Med Assoc Thailand 2015; 11; 118-23.
1.5 Nontakham J, Charoenram N, Upamai W, Taweechotipatr M, Suksamrarn S. AntiHelicobacter pylori xanthones of Garcinia fusca. Arch Pharm Res 2014; 37(8);
972-79.
1.6 Pan-in P, Tachapruetinun A, Chaichanawongsaroj N, Banlunara W, Suksamrarn S,
Wanichwecharungruang S. Combating Helicobacter pylori infections with
mucoadhesive nanoparticle encapsulated Garcinia mangostana extract.
Nanomedicine (Lond) 2014; 9(3); 457-68.
1.7 Gutierrez-Orozco F, Thomas-Ahner JM, Berman-Booty LD, Galley JD,
Chitchumroonchokchai C, Mace T, Suksamrarn S, Bailey MT, Clinton SK,
Lesinski GB, Failla ML. Dietary a-mangostin, a xanthone from mangosteen fruit,
exacerbates experimental colitis and promotes dysbiosis in mice. Mol Nut
Food Res 2014; 58(6); 1226-38.
1.8 Sudta P, Jiarawapi P, Suksamrarn A, Hongmanee P, Suksamrarn S. Potent activity
against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of α-mangostin
analogs. Chem Pharm Bull 2013; 61; 194-203.
1.9 Chitchumroonchokchai C, Thomas-Ahner JM, Li J, Riedl KM, Nontakham J,
Suksumrarn S, Clinton SK, Kinghorn AD, Failla ML. Antitumorigenicity of
dietary α-mangostin in a HT-29 colon cell xenograft model and the tissue
distribution of xanthone and their phase II metabolites. Mol Nut Food Res
2013; 57; 203-11.
1.10 Gutierrez-Orozco F, Chitchumroonchokchai C, Lesinski GB, Suksamrarn S, Failla ML.
α-Mangostin: anti-inflammatory activity and metabolism by human cells. J
Agri Food Chem 2013; 61 (16); 3891-900.
1.11 Sudta P, Kirk N, Bezos A, Gurlica A, Mitchell R, Weber T, Willis AC, Prabpai S,
Kongsaeree P, Parish CR, Suksamrarn S, Kelso MJ, Synthesis, structural
characterisation and preliminary evaluation of non-Indolin-2-one-based
angiogenesis inhibitors related to Sunitinib (Sutent). Aust J Chem 2013; 66(8);
864-73.
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

155

1.12 Seesom W, Jaratrungtawee A, Suksumran S, Mekseepralard C, Ratananukul P,
Sukhumsirichart W. Antileptospiral activity of xanthones from Garcinia
mangostana and synergy of gamma-mangostin with penicillin G. BMC
Complementary Alternative Med 2013; 13; 182-87.
2. สิทธิบัตร
1. สุนิตย์ สุขสาราญ, ฉัตรชัย เหมือนประสาท วาทินี คุ้มพุ่ม “แซนโทนคาร์บอกซิลิแอซิดที่มี
ความสามารถยับยั้งการทางานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์” คาขอสิทธิบัตร เลขที่
1501001288 6 มี.ค. 2558
2. สุนิตย์ สุขสาราญ, ธงชัย ขาทวี “กรรมวิธีการสังเคราะห์ไทโอแซนโทนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส” คาขอสิทธิบัตร เลขที่ 1501000433 28 ม.ค. 2558
3. สุนิตย์ สุขสาราญ, อมรมาศ จรัสรุ่งทวี, พนมวรรณ ปานสีทา, พยุง เจียรวาปี, และพินิติ รตะนานุ
กูล “กรรมวิธีเตรียมสารสกัดมังคุดที่มีปริมาณแซนโทนสูง” อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8171
26 ก.ค 2556 (คาขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1103001128 7 ต.ค 2554)
4. พิขญ์ ศุภผล สุนิตย์ สุขสาราญ พูนพิลาส หงส์มณี วาสนา สุขุมศิริชาติ พงศ์พล เอกบุตร
และปิยฉัฏร ช่วยสีนวล หน้ากากอนามัยที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด คาขอ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1103000929
5. สุนิตย์ สุขสาราญ, พิชิต สุดตา, พินิติ รตะนานุกูล และ อภิชาต สุขสาราญ “สารอนาลอกของ
แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อเริม” คาขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 0903001233 16 ต.ค. 2552
6. สุนิตย์ สุขสาราญ พิชิต สุดตา พยุง เจียรวาปี พินิติ รตะนานุกูล และ อภิชาต สุขสาราญ
“แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อเริม” คาขอสิทธิบัตร เลขที่ 0901004650 16 ต.ค. 2552
7. พิขญ์ ศุภผล พิมพ์อร รุจิธนโรจน์ สุนิตย์ สุขสาราญ และ วาสนา สุขุมศิริชาติ “กรรมวิธี
การผลิตเส้นใยอิเลคโตรสปันพอลิแอลแลกติคเอซิคเอซิดที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วย
วิธีการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟูาสถิต” คาขอสิทธิบัตรเลขที่ 0801003501 8 ก.ค. 2551
8. สุนิตย์ สุขสาราญ พิชิต สุดตา ชนิดาภา กัญจนวัตตะ พินิติ รตะนานุกูล และ อภิชาต สุข
สาราญ “แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค” คาขอสิทธิบัตรเลขที่ 0701003620 20
ก.ค. 2550
3. ตารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 292
คม 323
คม 391
คม 495
คม 525
คม 527
คม 528
คม 589
คม 623
คม 624
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
การสังเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอินทรีย์
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การสังเคราะห์สารไรนาแคนโทนที่มี
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง จากสมุนไพร
ทองพันชั่ง เพื่อเป็นสารต้นแบบการ
พัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็ง
สารออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอส
เทอเรสที่สูงจากพืช Artocarpus
การค้นพบยาที่ได้จากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติจากสมุนไพรไทยและจีน

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
กระทรวงสาธารณสุข

2558-2559

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2557

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

ทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนา
ภิเษก (คปก)
การพัฒนาสารแซนโทนพืชสกุล
Garcinia บางชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
ทางานของโปรตีนช่องทางผ่านคลอ
ไรด์ CFTR เพื่อเป็นยารักษาโรค
อหิวาตกโรค

แหล่งทุน

ทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนา
ภิเษก (คปก)
สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

2554-2557

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

2554-2557
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kriangsak Songsrirote
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน.
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
026495000 ต่อ 18218
Email
kriangsaks@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2547
วท.ม.
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2549
ประยุกต์
Ph.D.
Chemistry
University of York, UK
2554
ความเชี่ยวชาญ: Analytical and Bioanalytical Chemistry
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Songsrirote K, Naiviriya T, Rungwipoosana T, Gutrasaeng C. The study of properties
and nutrient determination of hydrogel made of soybean meal (okara) using
microwave-assisted heating. Mater Today: Proc 2016: accepted.
1.2 Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Simple and fast colorimetric detection of
inorganic arsenic selectively adsorbed onto ferrihydrite-coated silica gel using
silver nanoplates. Talanta 2016; 153:197-202.
1.3 Polangga A, Rattanapiset W, Songsrirote K. Antioxidant activities, and phenolic and
flavonoid contents of extracts from Mesona chinensis and Cissampelos
pareira L. J. Sci. Technol. MSU. 2014:224-30.
1.4 Arunrangsi T, Raethong S, Songsrirote K. Effects of biocides on chlorophyll contents
of detached basil leaves. SJST 2013; 35:303-8.
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1.5 Thompson AJ, Williams RJ, Hakki Z, Alonzi DS, Wennekes T, Gloster TM, Songsrirote
K, Thomas-Oates JE, Wrodnigg TM, Spreitz J, Stütz AE, Butters TD, Williams SJ,
Davies G. Structural and mechanistic insight into N-glycan processing by endoα-mannosidase. Proc. Natl. Acad. Sci. 2012; 109:781-86.
1.6 Songsrirote K. Glycoproteomics. SWU Sci. J. 2012; 28; 133-62.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Weena Siangproh, Orawan Chailapakul, Kriangsak Songsrirote. The applications of
silver-nanoplates as optical sensor for heavy metal and herbicide detections.
Poster Presentation at International Conference on Engineering, Technology,
and Applied Science on 20th-22nd April 2016 at Taipei, Taiwan.
2.2 พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม, ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร, เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์, สุเชาวน์ ดอนพุดซา, สินีนาถ
ศักดิ์สูง สุภัสสรา สิมมา. ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด์ และ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสายพันธุ์บางขุนศรี เขียวมรกต และ
ขาวนิยม. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 8.
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;26-27 พฤศจิกายน
2557. 232-240.
2.3 Titima Arunrangsi, Siri-On Raethong , Kriangsak Songsrirote. Effects of biocides on
chlorophyll contents of detached basil leaves. Poster Presentation at the 14th
on Pure and Applied Chemistry International Conference on 8th-10th January
2014 at Khon Kaen, Thailand.
2.4 Kriangsak Songsrirote, Zhi Li, David Ashford, Jane Thomas-Oates. Development and
application of workflows for glycoproteomic analysis of progranulin. Oral
Presentation at the 12th on Pure and Applied Chemistry International
Conference on 11th-13th January 2012 at Chiang Mai, Thailand.
3. ตารา/หนังสือ:
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 251
คม 290
คม 355
คม 394
คม 397
คม 453
คม 479
คม 558
คม 594
คม 654
คม 655
คม 757
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
สถิติสาหรับนักเคมี
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เคมีสิ่งแวดล้อม
เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติและตรวจวัด
ปริมาณสารอาหารในไฮโดรเจลที่
ผลิตจากกากถั่วเหลืองด้วย
กระบวนการให้ความร้อนแบบปกติ
และการใช้คลื่นไมโครเวฟ

แหล่งทุน

ทุนวิจัยงบเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
หัวหน้าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักและ
ยาฆ่าแมลง
การพัฒนาเทคนิคทางไฟฟูาเคมีและ
การเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์เพื่อการ
วิเคราะห์น้าตาลที่มีสารหนูเป็น
องค์ประกอบในสาหร่ายทะเลสกัด
การศึกษาอิทธิพลของพืชต่างชนิด
และค่า pH ของดินต่ออัตราการ
สลายตัวของสารประกอบสารหนู
อินทรีย์ในปุ๋ยสาหร่ายอินทรีย์
ฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดเมือกจากต้น
เฉาก๊วยและต้นหมาน้อย ทุนคณะ
วิทยาศาสตร์

แหล่งทุน

ทุนจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

2557-2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
ผู้ร่วมโครงการ

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้าโครงการ

ทุนนักวิจัยใหม่ วท.

2555

หัวหน้าโครงการ

ทุนวิจัยงบเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
Nuanlaor Ratanawimarnwong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18222
nuanlaorr@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2540
วท.ม.
เคมีวิเคราะห์และเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2543
อนินทรีย์ประยุกต์
ปร.ด.
เคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ โฟลอินเจคชันอะนาลิสิส
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1.1 Sitanurak J, Inpota P, Mantim T, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Nacapricha D.
Simultaneous determination of iodide and creatinine in human urine by flow
analysis with an on-line sample treatment column. Analyst, 2015; 140:295.
1.2 Saetear P, Khamtau K, Ratanawimarnwong N, Sereenonchai K, Nacapricha D.
Sequential injection system for simultaneous determination of sucrose and
phosphate in cola drinks using paired emitter-detector diode sensor. Talanta
2013; 115:361.
1.3 Ratanawimarnwong N, Pluangklang T, Chysiri T, Nacapricha D. New membraneless
vaporization unit coupled with flow systems for analysis of ethanol. Ana.
Chim. Acta 2013; 796:61.
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1.4 Ratanawimarnwong N, Ponhong K, Teshima N, Nacapricha D, Grudpan K, Sakai T,
Motomizu S. Simultaneous injection effective mixing flow analysis of urinary
albumin using dye-binding reaction. Talanta 2012; 96:50.
1.5 Mantim T, Saetear P, Teerasong S, Chan-Eam S, Sereenonchai K, Amornthammarong
N, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Meesiri W, Uraisin K, Nacapricha D.
Reagent-free analytical flow methods for the soft drink industry: Efforts for
environmentally friendly chemical analysis. Pure Appl. Chem. 2012; 84:201525.
วารสารวิชาการในประเทศไทย
1.6 จารุวัฒน์ ชูรักษ์, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์เรื่องการหาปริมาณเหล็กในน้าตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557; 30(6): 657-64.
1.7 นวลละออ รัตนวิมานวงศ์. วิธีการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในน้าปัสสาวะสาหรับการประเมิน
ภาวะการขาดสารไอโอดีนในประชากร. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2555; 28(2):117 – 31.
สิทธิบัตร
1.8 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง 'เอทานอลเซนเซอร์สาหรับแก๊ส
โซฮอล์' เลขที่คาขอสิทธิบัตร 1001000496 เมื่อ 26 มีนาคม 2553
1.9 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในน้ามันเชื้อเพลิง” เลขที่คาขอ 0601003935 วันที่ยื่นคาขอ 17 สิงหาคม
2549
1.10 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “กระบวนการสกัดพร้อมตรวจวัด
ปริมาณสารในทันทีด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ “เลขที่คาขอ 0701002170วันที่ยื่นคาขอ 1
พฤษภาคม 2550
สิ่งประดิษฐ์
1.11 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเนื่องสาหรับวัดปริมาณเอทานอลในน้ามันแก๊ส
โซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ประจาปี 2549 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ
ชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกิจ
1.12 Siam Gasohol Kit (เครื่องวัดภาคสนามสยามแก๊สโซฮอล์)
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Duangjai Nacapricha, Natthapong Chantipmanee, Waleed Al-Ahmad, Thitirat
Mantim, Nuanlaor Ratanawimarnwong. Zone fluidics membraneless
vaporization. Oral Presentation at the 41th on Science and technology of
Thailand on 6th – 8th November 2015 at Nakhon Ratchasima, Thailand.
2.2 Nuanlaor Ratanawimarnwong, Thanagkorn Pluangklang, Waleed Al-Ahmad,
Duangjai Nacapricha, Prapin Wilairat. Membraneless vaporization unit coupled
with flow analysis system for determination of volatile compounds. Oral
Presentation at the 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin
Societies on 15th – 20th December 2015 at Hawaii, USA.
2.3 Nuanlaor Ratanawimarnwong, Thanagkorn Pluangklang, Duangjai Nacapricha,
Prapin Wilairat. New membraneless vaporization unit with fully automatic
control of liquid handling, aeration and air-vent for analysis of volatile
compounds. Oral Presentation at the 19th International Conference on Flow
Injection Analysis on 30th November – 5th December 2014 at Fukuoka, Japan.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 253
คม 254
คม 297
คม 353
คม 396
คม 397
คม 558
คม 594

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
เคมีวิเคราะห์ 1
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
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รหัสวิชา
คม 654
คม 655
คม 773

ชื่อรายวิชา
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

โครงข่ายเซนเซอร์เฝูาระวังคุณภาพ
แหล่งน้าทางไกลเพื่อการประมง
ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มและยาน้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงข่ายเซนเซอร์เฝูาระวังคุณภาพ
แหล่งน้าทางไกลเพื่อการประมง
ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
การพัฒนาระบบวิเคราะห์ไอระเหย
สาหรับวัดปริมาณเอทานอล
และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้พร้อมกัน
ในตัวอย่างไวน์
อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือก
ผ่านแบบใหม่ สาหรับการควบคุม
การไหลของของเหลว การพ่นอากาศ
และการดูดอากาศแบบอัตโนมัติ เพื่อ
วิเคราะห์สารระเหย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร 2558-2559
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนเงินงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

หัวหน้า
โครงการ

2558

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร 2556-2557
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

หัวหน้า
โครงการ

2556

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานของ 2554-2556
อาจารย์รุ่นใหม่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

หัวหน้า
โครงการ

166

ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
Piyada Jittangprasert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18222
piyadaj@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
ปร.ด.
เคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ โครมาโทรกราฟี
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1.1 Choengchan N, Mantim T, Inpota P, Nacapricha D, Wilairat P, Jittangprasert P,
Waiyawat W, Fucharoen S, Sirankpracha P, Phumala MN. Tandem
Measurements of Iron and Creatinine by Cross Injection Analysis with
Application to Urine from Thalassemic Patients. Talanta. 2015; 133:52.
1.2 Pramuansub N, Jittangprasert P, Wanakamol P. Effects of Calcinations Temperature
on Electrospun Silica Fibers. Advanced Materials Research. 2012; 602:488-489.
1.3 Limenta LMG, Jirasomprasert T, Jittangprasert P, Wilairat P, Yamanont P,
Chantharaksri U, Fucharoen S, Phumala MN. Pharmacokinetics of Deferiprone
in Patients with beta-Thalassaemia: Impact of Splenectomy and Iron Status.
Clinical Pharmacokinetics 2011; 50:41.
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วารสารวิชาการในประเทศไทย
1.4 กมลรัตน์ เลียบศิริ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสาหรับ
การวิเคราะห์ไทเอมีนและไรโบฟลาวินแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์นม. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา 2559; 21(1):26.
1.5 ยศวดี ฐิติวร, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนรู้
ของนิสิตปริญญาตรี โดยใช้บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟี. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557; 25(3):87.
1.6 ภัทริกา เจริญสุข, จารุวัส หนูทอง, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาการ
ทดลองเสมือน เรื่อง เทคนิคการแยกสารเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
2557; 30(1):123.
1.7 วันศิริ สมบุญ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องปริมาณสัมพันธ์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์
2557; 15(1):82.
1.8 พิชญา หมื่นศรี, แพน ทองเรือง, รัชนก ปิ่นแก้ว, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การ
สังเคราะห์อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับตรวจจับฟลูออไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
2556; 29(1):83.
1.9 ลลิตา รุ่งนิรันดร, พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูงแบบรวดเร็วสาหรับการวิเคราะห์ปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวราลในน้าผึ้ง
และน้าผลไม้. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556; 29(1):69.
1.10 จตุรงค์ จงเจริญ, พรพิมล ม่วงไทย, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ
มาลอนไดอัลดีไฮด์และ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์พร้อมกันด้วยเทคนิคโคร
มาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2555; 4(8):4-27.
สิทธิบัตร
1.11 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “กระบวนการสกัดพร้อมตรวจวัด
ปริมาณสารในทันทีด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ “เลขที่คาขอ 0701002170 วันที่ยื่นคาขอ 1
พฤษภาคม 2550
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1.12 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในน้ามันเชื้อเพลิง” เลขที่คาขอ 0601003935 วันที่ยื่นคาขอ 17 สิงหาคม
2549
สิ่งประดิษฐ์
1.13 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเนื่องสาหรับวัดปริมาณเอทานอลในน้ามันแก๊ส
โซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ประจาปี 2549 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ
ชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกิจ
1.14 Siam Gasohol Kit (เครื่องวัดภาคสนามสยามแก๊สโซฮอล์)
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Liabsiri K, Jittangprasert P. “New Method for Determination of Thiamine and
Riboflavin in Milk Samples by Reversed-phase Liquid Chromatography using
Guard Column” Poster Presentation at the Pure and Applied Chemistry
International Conference, 21-23 January 2015, Thailand.
2.2 Nusuwan P, Trakuljaidee K, Jittangprasert P. “Simultaneous Determination of Iron
Chelator Deferiprone and Creatinine in Human Urine by High Performance
Liquid Chromatography” Poster Presentation at the Pure and Applied
Chemistry International Conference, 8-10 January 2014, Thailand.
2.3 Muensri P, Tongraung P, Pingaew R, Pumsa-ard K, Jittangprasert P. “A New
Bissulfonamide Derivative Based Colorimetric Sensor for Selective Detection of
Fluoride” Oral Presentation at the Pure and Applied Chemistry International
Conference, 22-24 January 2013, Thailand.
2.4 Rungnirundorn L, Chaisuwan P, Jittangprasert P. “Green chromatographic Method
for Determination of 5-Hydroxymethylfurfural in Food Samples” Oral
Presentation at the Pure and Applied Chemistry International Conference, 1113 January 2012, Thailand.
2.5 Rungnirundorn L, Janpia R, Chaisuwan P, Jittangprasert P. “Fast HPLC Method for
Determination of 5-Hydroxymethylfurfural in Honey” Oral Presentation at the
Pure and Applied Chemistry International Conference, 5-7 January 2011,
Thailand.
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3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 290
คม 352
คม 390
คม 397
คม 453
คม 594
คม 654
คม 655
คม 677
คม 678
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เคมีสะอาด
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

Colorimetric chemosensor ตัว ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
ใหม่ที่จาเพาะเจาะจงกับ Cu2+ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Fหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

2559

ผู้ร่วม
โครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิ
ชันด้วยการเปลี่ยนสีโดย Schiff
base - naphthalene-2-ol
การพัฒนาชุดเครื่องมือขนาดเล็ก
สาหรับการวิเคราะห์กลุ่มวิตามินที่
ละลายในน้าได้พร้อมกันหลายชนิด
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์
ปริมาณไบโอเอทานอลที่ผลิตจากพืช
พลังงานทดแทน
การศึกษาคุณสมบัติของ
colorimetric chemosensor
สาหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนของ
โลหะทรานซิชัน
การพัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง
เทคนิคโครมาโทกราฟี เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์โดยใช้แคปิลลารีอิเล็ก
โทรโฟรีซิสบนชิพอย่างง่ายสาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์แบบรู้ผลเร็ว
สาหรับวัดปริมาณสารกันเสียใน
ผลิตภัณฑ์ยา
การประเมินคุณสมบัติของอนุพันธ์
บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับใช้เป็นตัว
ตรวจวัดไอออนลบ

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทโครงการชุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2556

ผู้ร่วมโครงการ

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้า
โครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติ
อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออน
ลบ
การพัฒนาตัวดูดซับราคาถูกจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้ในการ
กาจัดโลหะหนัก

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

ผู้อานวยการ
แผนงาน

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

พนารัตน์ อรุณรัติยากร
Panarat Arunrattiyakorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18461
panarata@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 2539
ทหารลาดกระบัง
วท.ม
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
Ph.D.
Biomolecular Science
University of Okayama, Japan
2550
ความเชี่ยวชาญ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Fed-batch fermentation of
indole-3-acetic acid production in stirred tank fermention by red yeast
Rhodosporidium paludigenum. Biotechnol Bioprocess Eng 2016; manuscript
accepted.
1.2 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Indole-3-acetic acid biosynthetic
pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum. Arch
Microbiol 2016; DOI 10.1007/s00203-016-1202-z.
1.3 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Indole-3-acetic acid production
by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenum. Gen Appl
Microbiol 2015; 61: 1-9.
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1.4 Arunrattiyakorn P, Suwannasai S, Aree T, Kanokmedhakul S, Ito H, Kanzaki H.
Biotransformation of α-mangostin by Collectotrichum sp. MT02 and
Phomopsis euphorbiae K12. J Mol Catal B: Enzym. 2014; 102: 174-9.
1.5 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Plant growth-promoting traits of
epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugarcane leaves in
Thailand. Fungal Biology 2014; 118: 683-94.
1.6 Arunrattiyakorn P, Suksamrarn S, Suwannasai S, Kanzaki H. Microbial metabolism of
-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. Phytochemistry 2011; 72:
730-34.
บทความวิชาการ
1.6 พนารัตน์ อรุณรัติยากร. ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพกับการสังเคราะห์ทางเคมี. วารสารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554, หน้า 289-307.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Arunrattiyakorn P, Sunit Suksamrarn, Nuttika Suwannasai, Thammarat Aree ,
Hideyuki Ito and Hiroshi Kanzaki. Biotransformation of α-Mangostin, a
Xanthone Derivative from Garcinia mangostana, by Endophytic Fungi. Active
Enzyme Molecule 2014, 17th-19th December 2014, Toyama International
Conference Center,Toyama, Japan
2.2 Arunrattiyakorn P, Laphookhieo S, Aree T and Kanzaki H Panarat Arunrattiyakorn,
Unusual transformation products of mangostins by endophytic fungi. The 1st
Joint Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networks,
10th – 11th August 2014, Centara Grand and Bangkok Convention Centre,
Central World, Bangkok, Thailand.
2.3 Arunrattiyakorn P, Suksumrarn S, Suwannasai N and Kanzaki H. Biotransformation
of α-mangostin by four endophytic fungi. The 5th Young Scientist Seminar
under the First Circular Capacity Building and Development of Microbial
Potential and Fermentation Technology towards New Era In the Asian Core
Program (2008-2012) and In JENESYS Program (2010-2011), 22 nd - 23th
November 2011 Aio, Yamaguchi, Japan.
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3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 105
คม 190
คม 191
คม 195
คม 241
คม 296
คม 341
คม 541
คม 542
คม 543
คม 596
คม 641
คม 642
คม 643
คม 644
คม 645
คม 691
คม 677

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี
ชีวเคมี 2
ชีวเคมีขั้นสูง 1
ชีวเคมีขั้นสูง 2
เทคโนโลยีเอนไซม์
เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ชีวเคมีขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
ชีวฟิสิกส์ของโปรตีน
พันธุวิศวกรรม
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
การออกแบบการทดลองทางเคมี
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารแมง
โกสตินด้วยปฏิกิริยาของเอนไซม์จาก
ราเอนโดไฟต์
ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของ
ยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จาก
ใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญ
พืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่า
มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษา
ชีววิถีการสังเคราะห์

แหล่งทุน

ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส 2554-2557
สกว. ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่ม
ทอง).
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

แพน ทองเรือง
Pan Tongraung
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18455
ptongraung@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537
วท.ม.
เคมีอนินทรีย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
วท.ด.
เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนินทรีย์ เคมีซุปราโมเลกุล
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1.1 Pingaew R, Tongraung P, Worachartcheewen A, Nantasenamat C, Prachayasittikul
S, Ruchirawat S. Cytotoxicity and QSAR study of (thio)ureas derived from
phenylalkylamines and pyridylalkylamines. Medicinal Chemistry Research
2013; 22: 4016-29.
วารสารวิชาการในประเทศไทย
1.2 ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ, แพน ทองเรือง, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ม พุ่มสะอาด, มะยูโซ๊ะ กูโน. ตัว
ตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจาเพาะเจาะจงที่ได้จากอนุพันธ์อิมีน-ฟีนอล. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา 2559;21(2):72-85.
1.3 ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต, แพน ทองเรือง, อลิศา เสนามนตรี. ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมแนะนาการ
เข้าห้องปฏิบัติการเคมีออนไลน์สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์.
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177

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2558; 6(2):20916.
1.4 พิชญา หมื่นศรี, แพน ทองเรือง, รัชนก ปิ่นแก้ว, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การ
สังเคราะห์อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับตรวจจับฟลูออไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
2556; 29(1):83-94.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Muensri P, Tongraung P, Pingaew R, Pumsa-ard K, Jittangprasert P. A New
Bissulfonamide Derivative Based Colorimetric Sensor for Selective Detection of
Fluoride. Oral Presentation at the Pure and Applied Chemistry International
Conference, 22-24 January 2013, Thailand.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 191
คม 312
คม 313
คม 315
คม 316
คม 493
คม 511
คม 516
คม 517
คม 530
คม 612
คม 716

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีอนินทรีย์ 2
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 1
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์
ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล
หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

Colorimetric chemosensor ตัว
ใหม่ที่จาเพาะเจาะจงกับ Cu2+ และ
Fการศึกษา 2-((E)-((2hydroxyphenyl)imino)methyl)4-((E)-phenyldiazenyl)phenol
สาหรับตรวจจับไอออนลบ
การสังเคราะห์ colorimetric
chemosensor สาหรับใช้เป็นตัว
ตรวจวัดไอออนของโลหะทรานซิชัน
การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติ
อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนลบ

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทโครงการชุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

2556

หัวหน้า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

มะยูโซ๊ะ กูโน
Mayuso kuno
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18461
mayuso.kuno@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
วท.ม.
เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
ปร.ด.
เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
ความเชี่ยวชาญ
เคมีคอมพิวเตอร์ การออกแบบโมเลกุลยาหรือตัวยับยั้ง
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Wasukan N, luatioSrisung S, Kuno M, Kulthong K, Maniratanachote R. Interaction
evaluation of silver and dithizone complexes using DFT calculation and NMR
analysis. Spectrochemica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy 2015;149:830-38.
1.2 กัญญาณี ใบเนียม, มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา
เรื่องตารางธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการ Verridian E-Journal
2558; 8(1): 107-18.
1.3 ภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย, มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Verridian E-Journal 2558;8(1):
483-92.
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1.4 สุริจรา บุญเลิศ, มะยูโซ๊ะ กูโน . การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลายกรด
และเบส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557;8(2):199-207.
1.5 สุริจรา บุญเลิศ, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยปฏิบัติการเสมือน เรื่อง
สารละลายกรดและเบส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2557;4(2):37-44.
1.6 ชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์, มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
สารประกอบและธาตุสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ 2557;
25(3):51-62.
1.7 พรรณราย ศิยะพงษ์, สิริธร สโมสร, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้งของควิโนนรีดัก
เทส 2 เป็นเอนไซม์เปูาหมายสาหรับยับยั้งมะเร็งเต้านม. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2556;4(2):92-8.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 195
คม 231
คม 235
คม 332
คม 336
คม 433
คม 475
คม 494
คม 531
คม 534
คม 539
คม 584

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีเชิงฟิสิกส์ 3
เคมีเภสัช
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
วิธีคณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
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รหัสวิชา
คม 636
คม 638
คม 730

ชื่อรายวิชา
เคมีคานวณขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีควอนตัม

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

Colorimetric chemosensor ตัว
ใหม่ที่จาเพาะเจาะจงกับ Cu2+ และ
Fตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิ
ชันด้วยการเปลี่ยนสีโดย Schiff
base - naphthalene-2-ol
การศึกษาคุณสมบัติของ
colorimetric chemosensor
สาหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนของ
โลหะทรานซิชัน
การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ต้าน
มะเร็งของสารอนุพันธ์ฟลูออเรส
เซนต์ของสารสกัดจากสมุนไพร
เบอร์เบอริน

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วม
โครงการ

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

ผู้ร่วมโครงการ

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สุเชาวน์ ดอนพุดซา
Suchao Donpudsa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18218
suchao@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
2547
วท.ด.
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
2553
ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Donpudsa S, Visetnan S, Supungul P, Tang S, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V.
Type I and type II crustins from Penaeus monodon, genetic variation and
antimicrobial activity of the most abundant crustinPm4. Developmental and
Comparative Immunology 2014;47:95-103.
1.2 Visetnan S, Donpudsa S, Supungul P, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Domain
2 of a Kazal serine proteinase inhibitor SPIPm2 from Penaeus monodon
possesses antiviral activity against WSSV. Fish and Shellfish Immunology
2014;41:526-30.
1.3 Donpudsa S. The effect of pH and temperature on amylase activity from Vibrio
harveyi. Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2013;32:150-53.
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1.4 Donpudsa S, Rimphanitchayakit V. Cyclodextrin and Cyclodextrin
glycosyltransferase. Journal of Science and Technology Mahasarakham
University 2012;31: 837-43.
1.5 Suthianthong P, Donpudsa S, Supungul P, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V.
The N-terminal glycine-rich and cysteine-rich regions are essential for
antimicrobial activity of crustinPm1 from the black tiger shrimp Penaeus
monodon. Fish and Shellfish Immunology 2012; 33:977-83.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม, ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร, เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์, สุเชาวน์ ดอนพุดซา, สินี
นาถ ศักดิ์สูง สุภัสสรา สิมมา. ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโว
นอยด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสายพันธุ์บางขุนศรี เขียว
มรกต และขาวนิยม. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ”
ครั้งที่ 8. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;26-27
พฤศจิกายน 2557. 232-240.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 241
คม 296
คม 341
คม 447
คม 467
คม 541
คม 542
คม 543
คม 596

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี
ชีวเคมี 2
หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
โครงงานวิทยาศาสตร์
ชีวเคมีขั้นสูง 1
ชีวเคมีขั้นสูง 2
เทคโนโลยีเอนไซม์
เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
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รหัสวิชา
คม 596
คม 645
คม 691
คม 677

ชื่อรายวิชา
เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
การออกแบบการทดลองทางเคมี

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

กลไกระดับโมเลกุลของการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกันในกุ้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่
มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในช่องปาก

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

หัวหน้า
โครงการ

การตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัส
ของตัวยับยั้งซีรีนโปรทีเนสแบบคา
ซาลชนิด 2 โดเมน จากกุ้งกุลาดา
Penaeus monodon
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากเปลือกมะม่วงสายพันธุ์
ต่างๆ ของประเทศไทย
ฤทธิ์การต้านไวรัสหัวเหลืองของตัว
ยับยั้งซีรีนโปรทีเนสจากกุ้งกุลาดา
ฤทธิ์การต้านไวรัสของตัวยับยั้งซีรีน
โปรทีเนสจากกุ้งกุลาดา Penaeus
monodon
ลักษณะสมบัติของครัสทินจากกุ้ง
กุลาดา Penaeus monodon

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สานักงาน 2557
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

2556

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัย 2555
ของอาจารย์รุ่นใหม่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ฐิติรัตน์ แม้นทิม
Thitirat Mantim
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18222
thitiratm@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
ปร.ด.
เคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ โฟลอินเจคชันอะนาลิสิส แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1.1 Mantim T, Saetear P, Teerasong S, Chan-Eam S, Sereenonchai K,
Amornthammarong N, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Meesiri W, Uraisin K,
Nacapricha D, Reagent-Free Analytical Flow Methods for the Soft Drink
Industry: Efforts for Environmentally Friendly Chemical Analysis. Pure Appl
Chem 2012; 84(10): 2015-25.
1.2 Choengchan N, Mantim T, Inpota P, Nacapricha D, Wilairat P, Jittangprasert P,
Waiyawat W, Fucharoen S, Sirankpracha P, Phumala MN. Tandem
Measurements of Iron and Creatinine by Cross Injection Analysis with
Application to Urine from Thalassemic Patients. Talanta. 2015;133:52.
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1.3 Sitanurak J, Inpota P, Mantim T, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Nacapricha D.
Simultaneous Determination of Iodide and Creatinine in Human Urine by Flow
Analysis With an On-line Sample Treatment Column. Analyst 2015;140: 295.
1.4 Nacapricha D, Sastranurak P, Mantim T, Amornthammarong N, Uraisin K,
Boonpanaid C, Chuyprasartwattana C, Wilairat P. Cross Injection Analysis:
Concept and Operation for Simultaneous Injection of Sample and Reagents in
Flow Analysis. Talanta 2013; 110:89-5.
1.5 Mantim T, Nacapricha D, Wilairat P, Hauser PC. Enantiomeric Separation of Some
Common Controlled Stimulants by Capillary Electrophoresis with Contactless
Conductivity Detection. Electrophoresis 2012;33(2): 388-94.
สิทธิบัตร
1.6 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “กระบวนการสกัดพร้อมตรวจวัด
ปริมาณสารในทันทีด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ “เลขที่คาขอ 0701002170 วันที่ยื่นคาขอ 1
พฤษภาคม 2550
1.7 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในน้ามันเชื้อเพลิง” เลขที่คาขอ 0601003935 วันที่ยื่นคาขอ 17 สิงหาคม
2549
สิ่งประดิษฐ์
1.8 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเนื่องสาหรับวัดปริมาณเอทานอลในน้ามันแก๊ส
โซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ประจาปี 2549 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ
ชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกิจ
1.9 Siam Gasohol Kit (เครื่องวัดภาคสนามสยามแก๊สโซฮอล์)
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Duangjai Nacapricha, Natthapong Chantipmanee, Waleed Al-Ahmad, Thitirat Mantim,
Nuanlaor Ratanawimarnwong. Zone fluidics membraneless vaporization. Oral
Presentation at the 41th on Science and technology of Thailand on 6th – 8th
November 2015 at Nakhon Ratchasima, Thailand.
2.2 Saleesri, S., Chinchaimongkol R., Saetear P., Mantim T., Suwanrut, J., Nacapricha D.,
Pros and Cons of The Schlieren Effect in Flow-Based Analysis and Its
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Applications in Analysis of Sugar Contents of Food and Beverage Syrups and
Fruit Juices, Proceeding in Pure and Applied Chemistry International
Conference (PACCON), 21-23 January 2015, Amari Watergate Hotel, Bangkok,
Thailand.
2.3 พีรชาติ โต๊ะพาน, ฐิติรัตน์ แม้นทิม, ประพิณ วิไลรัตน์ และ รัตติกาล จันทิวาสน์, การพัฒนาเทคนิค
แคปปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสสาหรับการแยกกลุ่มสารประกอบไครอลเอมีน , เอกสารสืบ
เนื่องจากการประชุม (Proceedings)
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟูา
หลวง
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 350
คม 390
คม 397
คม 594
คม 650
คม 654
คม 655
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าการนา
ไฟฟูาแบบไม่สัมผัสสารละลายและ
วัดค่าทางแสง ร่วมกับการใช้อุปกรณ์
ไอระเหยแบบไม่ใช้เมมเบรนในระบบ
การไหล สาหรับหาปริมาณของซัล
ไฟต์และเอทานอลในไวน์
โครงข่ายเซนเซอร์เฝูาระวังคุณภาพ
แหล่งน้าทางไกลเพื่อการประมง
ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2558-2560

หัวหน้า
โครงการ

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2558 -2559 ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ณัฐพล อภิรติกุล
Nuttapon Apiratikul
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000-9 ต่อ 18220
nuttapona@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2548
วท.ม.
เคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2550
ปร.ด.
เคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2555
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Sanitta P, Apiratikul N, Niyomtham N, Yingyongnarongkul B, Assavalapsakul W,
Panyim S, Udomkit A. Cholesterol-based cationic liposome increases dsRNA
protection ofyellow head virus infection in Penaeus vannamei. J Biotechnol
2016; 228: 95-102.
1.2 Radchatawedchakoona W, Bamrungsuk S, Namwijit S, Apiratikul N, Sakee U,
Yingyongnarongkul B. A New 3’-Prenyloxypsoralen from the raw fruits of
aegle marmelos and its cytotoxic activity. Natt Prod Commun 2015; 10: 1973-75.
1.3 Niyomtham N, Apiratikul N, Suksen, K, Opanasopit, P, Yingyongnarongkul, B.
Synthesis and in vitro transfection efficiency of spermine-based cationic lipids
with different central core structures and lipophilic tails. Bioorg Med Chem
Lett 2015; 25: 496-503.
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1.4 Niyomtham N, Apiratikul N, Chanchang K, Opanasopit P, Yingyongnarongkul B.
Synergistic Effect of Cationic Lipids with Different Polarheads, Central Core
Structures and Hydrophobic Tails on Gene Transfection Efficiency. Biol Pharm
Bull 2014; 37: 1–9.
1.5 Apiratikul N, Yingyongnarongkul B, Assavalapsakul W. Highly efficient double
stranded RNA transfection of penaeid shrimp using cationic liposomes.
Aquacult Res 2014; 45: 106-12.
1.6 Arunkhamkaew S, Athipornchai A, Apiratikul N, Suksamrarn A, Ajavakom V. Novel
racemic tetrahydrocurcuminoid dihydropyrimidinone analogues as potent
acetylcholinesterase inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 2013; 23: 2880-82.
1.7 Apiratikul N, Penglong T, Suksen K, Svasti S, Chairoungdua A, Yingyongnarongkul B.
Enhancement of stability, cellular uptake and cytotoxicity of curcumin with
synthetic cationic liposome. Russ J Bioorg Chem 2013; 39:444-50.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Kumjun S, Apiratikul N, Rukachaisirikul T. Chemical constituents and cytotoxic
activity of Cissampelos pareira. Pure and applied chemistry international
conference (PACCON 2016), Bangkok, Thailand, 2016; 1069-72.
2.2 Radchatawedchakoon W, Niyomtham N, Apiratikul N, Sakee U, Yingyongnarongkul
B. Solid phase synthesis and DNA binding affinities of novel synthesized
cationic lipids. Pure and applied chemistry international conference (PACCON
2014), Khon Kaen, Thailand, 2014; 333-36.
2.3 Niyomtham N, Apiratikul N, Yingyongnarongkul B. Cationic lipid with
di(hydroxyethyl)amino core structure: An efficient synthesis and application
for gene delivery. Pure and applied chemistry international conference
(PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 2014; 287-90.
2.4 Sopanaporn J, Apirattikul N, Palaga T, Yingyongnarongkul B, Yompakdee C. Antiproliferation activity of pinostrobin from Boesenbergia pandurata and its
efficacy improvement using cationic liposome on human cancer cell lines.
The 26th 14 Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and
International Conference, Chiang Rai, Thailand, 2014; 610-16.
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2.5

Lekky A, Apiratikul N, Yingyongnarongkul B, Isidoro C, Suksamrarn A. Chemical
constituents of the stem of dracaena loureiri. Structural modification of
reveratol and cytotoxicity evaluation of the analogues. Pure and applied
chemistry international conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand,
2014; 349-52.

3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 101
คม 106
คม 190
คม 196
คม 221
คม 292
คม 423
คม 468
คม 475
คม 527
คม 623
คม 624
คม 676
คม 677
คม 783

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 2
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
โครงงานเคมี
เคมีเภสัช
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
การสังเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอินทรีย์
เคมีคอมบิเนทอเรียล
การออกแบบการทดลองทางเคมี
การออกแบบและค้นพบยา

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
-
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

พรทิพย์ บุญศรี
Pornthip Boonsri
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18203
pornthipb@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เคมี
วท.ม.
เคมีเชิงฟิสิกส์
ปร.ด.
เคมี

(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556

ความเชี่ยวชาญ
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Thammaporn R, Yagi-Utsumi M, Yamaguchi T, Boonsri P, Saparpakorn P,
Choowongkomon K, Techasakul S, Kato K, Hannongbua S. NMR
characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activities. Sci Rep
2015; 5; Article number: 15806.
1.2 Boonsri P, Neumann TS, Olson AL, Cai S, Herdendorf TJ, Miziorko HM, Hannongbua
S, Sem DS. Molecular Docking and NMR Binding Studies to Identify Novel
Inhibitors of Human Phosphomevalonate Kinase. Biochem Biophys Res
Commun 2013; 430: 313–19.
1.3 Yagi-Utsumi M, Yamaguchi Y, Boonsri P, Iguchi T, Okemoto K, Natori S, Kato K.
Stable isotope-assisted NMR characterization of interaction between lipid A
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and sarcotoxin IA, a cecropin-type antibacterial peptide. Biochem Biophys Res
Commun 2013; 431: 136–40.
1.4 Boonsri P, Kuno M, Hannongbua S. Key interactions of the mutant HIV-1 Reverse
Transcriptase/Efavirenz: An evidence obtained from ONIOM method. Med
Chem Comm 2011; 2: 1181-87.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Tateing S, Boonsri P, Maitarad P, Chotpatiwetchkul W, Hannongbua S, Kungwan N.
Virtual Screening of Novel H1N1/A Inhibitors from Isolated Compounds of
Andrographis Paniculata (Burm.F.) Wall.ex Nees, using Molecular Docking.
Pure & Applied Chemistry Conference (PACCON 2012), Chiang Mai, Thailand,
2012; 1729-32.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 105
คม 193
คม 336
คม 494
คม 530
คม 533
คม 534
คม 539
คม 585
คม 636
คม 638
คม 677
คม 678
คม 730

ชื่อรายวิชา
เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
วิธีคณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
เคมีคานวณ
เคมีคานวณขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
เคมีควอนตัม
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การออกแบบและสังเคราะห์สาร
อนุพันธ์เบอร์เบอรีนให้เป็นสารชนิด
ใหม่ที่มีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล
การจาลองพลวัตเชิงโมเลกุลของ
เอนไซม์ฟอสโฟเมวาโลเนตไคเนส
และซับสเตรต/ตัวยับยั้ง โดยระเบียบ
วิธีการผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัม
และกลศาสตร์โมเลกุล
การคัดเลือกหาสารธรรมชาติจาก
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ที่สามารถ
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์
ACCase ในหญ้าข้าวนก
(Echinochloa crus-galli) ที่ดื้อยา
ปราบวัชพืช
การใช้เคมีคอมพิวเตอร์ศึกษา
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างและ
กลไกการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของเอนโทไซยานิน ต่อการยับยั้ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน LDL

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

ผู้ร่วมโครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สุจิตรา ศรีสังข์
Sujittra Srisung
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18209
sujittras@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543
M.Sc.
Chemistry
University of Missouri-St.Louis, USA 2547
Ph.D.
Chemistry
University of Missouri-St.Louis, USA 2550
ความเชี่ยวชาญ
Inorganic chemistry, Applications of coordination chemistry to biological problems,
Bioinorganic Chemistry, Metal toxicity, Nanotoxicity, Metal coating, Precious metal refining
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Boonrungsiman S, Maniratanachote R.
Determination of silver in personal care nanoproducts and effects on dermal
exposure. J Nanopart Res 2015; 17:425.
1.2 Wasukan N, Srisung S, Kuno M, Kulthong K, Maniratanachote R. Interaction
evaluation of silver and dithizone complexes using DFT calculations and NMR
analysis. Spectrochimi Acta A Mol Biomol Spectrosc 2015;149: 830-8.
1.3 Srisung S, Suksrichavalit T, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasitikul V.
Antimicrobial activity of 8-Hydroxyquinoline and Transition Metal Complex.
International Journal of Pharmacology 2013; 9(2):1-6.
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1.4 สุจิตรา ศรีสังข์. บทความวิชาการ เรื่อง ผลกระทบจากนิกเกิลในผลิตภัณฑ์สู่การกาหนดมาตรฐาน.
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556;29(2):226-36.
1.5 สุจิตรา ศรีสังข์. ลิขสิทธ์ เรื่อง บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย: การพัฒนาน้ายาชุบทองสีสาหรับการ
ผลิตเครื่องประดับ ทะเบียนที่รับรอง ว.23480
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 Srisuwan S, Srisung S. Optimization study on Copper Cementation from Refining
Wastewater, Burapha University International Conference 2015.736-741.
2.2 Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Maniratanachote R, A Method to Evaluate
Potential Dermal Exposure to Silver in Nanoproducts. Proceedings of
NanoThailand 2012 (2012) 1-4.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 312
คม 313
คม 315
คม 493
คม 511
คม 516
คม 517
คม 612
คม 714
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764

ชื่อรายวิชา
เคมีทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 2
เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีอนินทรีย์ 2
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 1
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์
หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
เคมีชีวอนินทรีย์
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

การศึกษาสมบัติของเชิงซ้อนกับ
อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยแบบจาลอง
ทางคอมพิวเตอร์และวิธี UV-Vis
Spectroscopy
การวิเคราะห์ปริมาณซิงค์ออกไซด์
ตัวอย่างชีวภาพจากหนอนไหมที่ได้รับ
ใบหม่อนผสมอนุภาคนาโน ซิงค์
ออกไซด์
การพัฒนากระบวนการแยกคืนโลหะ
ทีค่าทองคาจากกากของเสีย

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

การสะสม การส่งผ่าน และผลกระทบ
ของโลหะและวัสดุนาโนต่อพืชของ
ไทย
การศึกษาวิธีที่เหมาะสมสาหรับ
กระบวนการแยกโลหะทองแดงจาก
น้าทิ้งอุตสาหกรรมสาหรับโรงงาน
ขนาดเล็ก
การประเมินสมบัติของสารเชิงซ้อน
โลหะและลิแกนด์จาพวก
heterocarboxylic acid
การประเมินคุณสมบัติสารเชิงซ้อน
โลหะแทรนซิชันสู่ระดับนาโนในระบบ
ชีวภาพกับอนุพันธ์ลิแกนด์
carboxylic acid ด้วยเทคนิคทางส
เปกโทรสโกปี

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้า
โครงการ
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
มีการเพิ่มรายวิชาในสาขาชีวเคมี เพราะการประยุกต์เคมีทางชีวภาพมีบทบาทสาคัญที่จะส่งผลให้
งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น กาหนดสมรรถนะของหลักสูตรและรายวิชาที่เป็นแกนสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
ของหลักสูตร เช่น CH677 การออกแบบการทดลองทางเคมี และ CH678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมี
ประยุกต์
ปรัชญา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ศึกษา ค้นคว้าและวิจัย แสวงหาและ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเคมี
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเคมี เพื่อ เพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการพัฒนา
และสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
1. มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
ความสามารถทางเคมีในเชิงการ
สังคม
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นา
2. มีความรู้ความสามารถทางเคมีในเชิง
และสามารถวิจัยทางเคมีเพื่อ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถ
3. เป็นผู้นาและสามารถวิจัย สร้างองค์
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ความรู้ใหม่ทางเคมีประยุกต์ เพื่อ
ทางเคมีในด้านการเรียนการสอน
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการวิจัย
และสังคม
4. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม 4. มีความสามารถถ่ายทอดความรู้และ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ประสบการณ์ทางเคมีประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาบังคับ
2.หมวดวิชาเลือก
3.ปริญญานิพนธ์
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ปรับแผนการเรียน
แบบ 1.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
ไม่นับหน่วยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
ไม่นับหน่วยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
ไม่นับหน่วยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
ไม่นับหน่วยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8 หน่วยกิต

แบบ 1.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต
- หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
ไม่นับหน่วยกิต
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก (เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต
- หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
ไม่นับหน่วยกิต
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต

แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
คม 760 ปัญหาพิเศษ
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
คม 799 ปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 799 ปริญญานิพนธ์
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
รวมจานวนหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4 หน่วยกิต คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
2 หน่วยกิต คม 799 ปริญญานิพนธ์
1 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
2 หน่วยกิต คม 763สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
6 หน่วยกิต คม 799 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
8 หน่วยกิต คม 799 ปริญญานิพนธ์
1 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต

1 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
2 หน่วยกิต คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
1 หน่วยกิต
คม 760 ปัญหาพิเศษ
2 หน่วยกิต วิชาเลือก
4 หน่วยกิต
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
1 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
1 หน่วยกิต คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
1 หน่วยกิต
ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต
ปริญญาเอก (เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์)
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
10 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
9 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560
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แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
คม 760 ปัญหาพิเศษ
คม 797ปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
คม 797 ปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
คม 797 ปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
9หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

วิชาเลือก

7 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
1 หน่วยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 763สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
1 หน่วยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 797 ปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

9 หน่วยกิต วิชาเลือก
7 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
2 หน่วยกิต คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
1 หน่วยกิต
คม 760 ปัญหาพิเศษ
2 หน่วยกิต
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
1 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
1 หน่วยกิต คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
1 หน่วยกิต
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก (เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์)
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
13 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
13 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับ
12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 760 ปัญหาพิเศษ
2(2-0-4) คม 760 ปัญหาพิเศษ
2(1-2-3)
ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
ทางสาขาวิชาเคมีประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากวารสารทางวิชาการ
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-1)
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-1)
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3 1(0-2-1)
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4 1(0-2-1)

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพิเศษ หัวข้อที่
น่าสนใจและทันสมัยทางสาขาวิชาเคมี
ประยุกต์
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-1)
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-1)
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3 1(0-2-1)
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4 1(0-2-1)

หมายเหตุ
ปรับระบบ
หน่วยกิต
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
1(1-0-2)
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
2(2-0-4)
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
2(2-0-4)
บทบาทของเคมีคอมบิเนทอเรียลในงานวิจัยที่เกี่ยวกับสาร
ใหม่ๆที่ใช้ในการบาบัดโรค หลักการของการใส่รหัสและการ
ประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์กลุ่มสารที่มีความหลากหลาย
โครงสร้าง การออกแบบการสังเคราะห์กลุ่มสารให้มีสภาวะที่ดี
ที่สุดโดยวิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ การคัดเลือกตัวเชื่อม และ
การสลายตัวเชื่อมที่เหมาะสม การติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาค
ของแข็งโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
1(1-0-2)
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
2(1-2-3)
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
2(2-0-4)
บทบาทของเคมีคอมบิเนทอเรียลในงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารใหม่ที่ใช้ใน
การบาบัดโรค หลักการของการใส่รหัสและการประยุกต์ใช้ในการ
สังเคราะห์กลุ่มสารที่มีความหลากหลายโครงสร้าง การออกแบบการ
สังเคราะห์กลุ่มสารให้มีสภาวะที่ดีที่สุดโดยวิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ
การคัดเลือกตัวเชื่อม และการสลายตัวเชื่อมที่เหมาะสม การติดตาม
ปฏิกิริยาในวัฏภาคของแข็งโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี

หมายเหตุ
คงเดิม
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
2(2-0-4)
การค้นคว้า ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่องตาม
ความสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและความชานาญในการทดลอง
แบบประยุกต์โดยนาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
2(1-2-3)
การออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่องตามความสนใจ เพื่อเพิ่ม
ทักษะและความชานาญในการทดลองแบบประยุกต์โดยนาเครื่องมือ
และเทคนิคมาประยุกต์ใช้

ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมี
2(2-0-4)
การนาเสนอและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สร้างขึ้นจากการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยทางเคมี การ
ออกแบบและนาเสนอโครงงานวิจัยใหม่และอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างนิสิตและอาจารย์
คม 682 เคมีสะอาด
2(2-0-4)
คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้น
2(2-0-4)
สูง
คม 775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ใน
2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลและสมบัติการเคลื่อนย้ายของชีว
โมเลกุล อัตราการเกิดปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์เอนไซม์ และส
เปกโทรสโกปีของโครงสร้างสารชีวโมเลกุล
คม 783 การออกแบบและค้นพบยา
2(2-0-4)

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
2(1-2-3)
การนาเสนอและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สร้างขึ้นจากการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยทางเคมีประยุกต์ การ
ออกแบบ นาเสนอ และปูองกันโครงงานวิจัยใหม่
คม 682 เคมีสะอาด
คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

2(1-2-3)
2(2-0-4)

คม 775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ชีวภาพ
ศึกษาการเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลและสมบัติการเคลื่อนย้ายของชีว
โมเลกุล วิเคราะห์อัตราการเกิดปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์เอนไซม์
และสเปกโทรสโกปีของโครงสร้างสารชีวโมเลกุล
คม 783 การออกแบบและค้นพบยา
2(1-2-3)

หมายเหตุ
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

ปรับระบบหน่วยกิต
คงเดิม
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

ปรับระบบหน่วยกิต
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กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของ
3(3-0-6)
โลหะแทรนซิชัน
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาใน
3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์
คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2(2-0-4)
ทฤษฎีและความก้ าวหน้ า ทางเคมี อนิ น ทรี ย์ และเคมี อนิน ทรี ย์
ประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของ
3(2-2-5)
โลหะแทรนซิชัน
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาใน
3(2-2-5)
เคมีอนินทรีย์
คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2(2-1-3)
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีอ
นินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ
คม 714 เคมีชีวอนินทรีย์
2(2-0-4) คม 714 เคมีชีวอนินทรีย์
2(2-0-4)
คม 715 เคมีของการเร่งปฏิกิริยา
2(2-0-4) คม 715 เคมีในการเร่งปฏิกิริยา
2(1-2-3)
CH 715 Catalytic Chemistry
CH 715 Catalysis in Chemistry
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเคมีของการเร่งปฏิกิริยา สมบัติทางเคมีและทาง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเคมีในการเร่งปฏิกิริยา สมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของสารเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอก กายภาพของสารเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาแบบเอก
พันธ์และวิวิธพันธ์ การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
พันธ์และวิวิธพันธ์ การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
คม 716 การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม
2(2-0-4) คม 716 การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม
2(1-2-3)
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

คงเดิม
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

ปรับระบบหน่วยกิต
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กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
คม 528 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
2(2-0-4)
ทฤษฎี แ ละความก้ า วหน้ า ทางเคมี อิ น ทรี ย์ และเคมี อิ น ทรี ย์
ประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์
3(2-2-5)
คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
คม 528 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
2(1-2-3)
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมี
อินทรีย์ เคมีอินทรีย์ชีวภาพ เคมีอินทรีย์ประยุกต์ และการ
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
2(2-0-4) คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
2(1-2-3)
ความก้าวหน้าของวิธีสังเคราะห์สารอินทรีย์ในปัจจุบัน การ
ความก้าวหน้าของวิธีสังเคราะห์สารอินทรีย์ในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์และการวางแผนสังเคราะห์สารอินทรีย์เพื่อไปสู่โมเลกุล วิเคราะห์และการวางแผนสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบคิดย้อนกลับ
เปูาหมายชนิดต่าง ๆ
เพื่อไปสู่โมเลกุลเปูาหมายหลากชนิด

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับระบบหน่วยกิต
คงเดิม
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
คม 636 เคมีคานวณขั้นสูง
2(1-3-2)
คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
2(2-0-4)
พั ฒ นาการและทฤษฎี ใ หม่ ๆ ทางเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ รวมทั้ ง การ
ประยุกต์ใช้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
คม 636 เคมีคานวณขั้นสูง
2(1-3-2)
คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
2(1-2-3)
ความก้าวหน้าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมี
เชิงฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ
คม 730 เคมีควอนตัม
3(3-0-6) คม 730 เคมีควอนตัม
3(3-0-6)
คม 733 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี
3(3-0-6) คม 733 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี
3(2-2-5)
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาอย่างง่าย ทฤษฎีการชน ทฤษฎี
ศึกษาทฤษฎีการชน ทฤษฎีสภาวะทรานซิชัน และวิเคราะห์
สภาวะทรานซิชัน ปฏิกิริยาคู่ขนาน ปฏิกิริยาลูกโซ่ ปฏิกิริยาที่มี
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาคู่ขนาน ปฏิกิริยาลูกโซ่
ตัวเร่งปฏิกิริยาและจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาอนุมูล
ปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาและปฏิกิริยาอนุมูล

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

คงเดิม
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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กลุ่มวิชาชีวเคมี
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
-

-

-

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 541 ชีวเคมีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
CH 541 Advanced Biochemistry 1
สมบัติ โครงสร้างและวิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลภายในเซลล์
กลไกการควบคุมระดับเซลล์จลนศาสตร์ขั้นสูงของเอนไซม์และ
กลไกการเร่งปฏิกิริยา เสถียรภาพและการวิเคราะห์โครงรูปของมห
โมเลกุล การทางานร่วมกันของชีวโมเลกุล การจัดโครงสร้างดีเอ็น
เอ กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
คม 542 ชีวเคมีขั้นสูง 2
2(2-0-4)
CH 542 Advanced Biochemistry 2
เทคโนโลยีของเอนไซม์และยีน วิธีวิจัยยุคใหม่ทางชีวโมเลกุล และ
ชีวเคมีนาสมัย
คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์
2(2-0-4)
CH543 Enzyme Technology
จลนศาสตร์ขั้นสูงของเอนไซม์ กลไกการเร่งปฏิกิริยา
และเทคโนโลยีของเอนไซม์

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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คม 596 เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและ
2(0-6-0)
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
CH 596 Biochemical and Molecular Biological
Techniques for Research
เทคนิคที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางชีวเคมี การแยกสารโดยเทคนิค
ทางโครมาโทกราฟีและอิเล็กโทรโฟรีซิส การวิเคราะห์สารด้วยวิธี
ทางสเปกโทรสโกปี และเทคนิคเบื้องต้นทางพันธุวิศวกรรม
คม 642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
2(1-2-3)
CH 642 Selected Topics in Biochemistry
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี
ชีวเคมีประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
คม 643 ชีวฟิสิกส์ของโปรตีน
2(1-2-3)
CH 643 Protein Biophysics
สมบัติ โครงสร้างและหน้าที่ของกรดอะมิโนและโปรตีน พันธะและ
แรงยึดเหนี่ยวในโครงสร้าของโปรตีน โดยใช้เทคนิคทางชีวสารสน
เทศน์ และเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟิสิกส์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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คม 644 พันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
CH 644 Genetic Engineering
หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ทางพันธุ
วิศวกรรม
คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
CH 645 Molecular Genetics
การจัดตัวของจีโนมในยูคาริโอต การกลายพันธุ์และวิวัฒนาการ
ของยีน มิวเตชั่น การควบคุมการแสดงของยีนจากสัญญาณ
ภายนอกเซลล์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเซลล์ และการก่อ
มะเร็ง รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยียีน
คม 691 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
2(0-6-0)
CH 691 Genetic Engineering Laboratory
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
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คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
2(2-0-4)
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟูา
2(2-0-4)
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
2(2-0-4)
คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4)
ทฤษฎี แ ละความก้ า วหน้ า ทางเคมี วิ เ คราะห์ แ ละเคมี วิ เ คราะห์
ประยุกต์
คม 655 เทคนิคการแยกสาร
คม 757 เทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง
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คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
2(2-0-4)
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟูา
2(1-2-3)
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
2(2-0-4)
คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2(1-2-3)
ความก้าวหน้าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมี
วิเคราะห์ เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ
3(3-0-6) คม 655 เทคนิคการแยกสาร
3(2-2-5)
2(2-0-4) คม 757 เทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง
2(1-2-3)

หมายเหตุ
คงเดิม
ปรับระบบหน่วยกิต
คงเดิม
ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

ปรับระบบหน่วยกิต
ปรับระบบหน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 799 ปริญญานิพนธ์
คม 797 ปริญญานิพนธ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
36 นก. ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
48 นก. ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

หมายเหตุ
36 นก. เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
48 นก. เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา

