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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาเคมปีระยุกต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานัก  วิทยาศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต) 

      ช่ือยอ : ปร.ด. (เคมีประยุกต) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Doctor of Philosophy (Applied Chemistry) 

     ช่ือยอ : Ph.D. (Applied Chemistry) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

- 

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 48 หนวยกิต หากผูเขาศึกษาเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

ไมนอยกวา 72 หนวยกิต หากผูเขาศึกษาเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดบัปริญญาเอก แบงเปน 2 แบบ 

แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานพินธอยางเดียวโดยไมตอง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา แบงเปน 

  แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 
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แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานพินธ และการเรียนรายวิชา 

แบงเปน 

  แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 

  แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 

1.1 ภาษาที่ใช             

ภาษาไทย  

1.2 การรับเขาศึกษา  

รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

1.3 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1.4 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาปรชัญาดษุฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต) เพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เร่ิมใชหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

คณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/54 เมื่อวันที่ 25 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 

สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2554 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชมุครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 

2555 

เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

 

7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาติในปการศึกษา 2557 

 

8.   อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย หรือ นักวิชาการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เก่ียวของ 

8.2  นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เก่ียวของ  

8.3  ผูเช่ียวชาญ หรือ ผูประกอบการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เก่ียวของ 

8.4      ที่ปรึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาที่เก่ียวของ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่

สําเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

1 นางอภิญญา  

ชัยวิสุทธางกูร 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

University of Connecticut, 

USA 

- 

2 นางสาวนวลละออ  

รัตนวิมานวงศ 

อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540 

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคม ี

อนินทรียประยุกต)  พ.ศ. 2543 

ปร.ด.(เคมีวเิคราะห)  

พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

- 

3 นายธีรยุทธ   

ลิ่วพรเจริญวงศ 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2544 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

Michigan Technological 

University, USA 

- 

 

10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11.   สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในสถานการณปจจุบนัที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการ

พัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยกําลังคนจาํนวนมากที่มคีวามรูความสามารถทางวิชาเคมีระดับสูงกวา

ปริญญาตรีเพ่ือเปนผูรูที่สามารถเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน สามารถปฏิบัติงานวิจัยและพฒันาใน

หนวยงานภาครัฐและเอกชนและสามารถใชความรูทางเคมีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางย่ังยืน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายใหเพ่ิมการผลิตบณัฑิตระดบั

บัณฑิตศึกษา เพ่ือเสริมสรางผลงานทางวิชาการและวิจัยอันจะนาํไปสูความเขมแข็งและความเปนเลิศ

ทางวิชาการ และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการแขงขันทางวิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรมสูง ซึ่งเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจแหงชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนั้น ภาควชิาเคมีจึงไดปรับปรุง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายขางตน และชวยเสริม

ใหไดบัณฑติทีม่ีความรูความสามารถ อันเปนแรงขับเคลือ่นไปสูการพัฒนาประเทศดานวิชาการและวิจัย 

ตลอดจนเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาประเทศไทยในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดข้ึีน ประชาชนไดรับการบริการทางสังคมทําใหประชาชนไทยอายุยืนยาวขึ้น ในการนีส้วน
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หนึ่งเปนผลมาจากความเจรญิกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตในขณะเดยีวกัน

ความกาวหนานั้นไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น นอกจากนี้กระแส

โลกาภิวตันที่เขามาสูประเทศไทยในระยะหลังไดกอใหเกิดผลกระทบตอแนวคิดตลอดจนการดาํรงชีวิต

ของประชาชนจึงกอใหเกิดผลกระทบหลายดานจนกลายเปนปญหาที่ทําใหสังคมไทยมีความเปราะบาง 

ขาดความมั่นคง  ดังนัน้การหาวิธีการทีม่ีประสิทธิผลและประสิทธภิาพในการสรางภูมิคุมกนัทีด่ีแกคน

ในสงัคมใหสามารถปรับตัวสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในประเทศที่เกิดขึ้น

อยางรวดเร็ว จะทําใหชุมชนและสังคมมีระบบตางๆ ที่เขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดีข้ึน  ประชาชน

ควรมีความรูความเขาใจมากขึ้น ซึ่งหมายถึง การศึกษาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้นในฐานะเปนองคกรภาครัฐที่มีหนาที่เสริมสรางความรูความสามารถแกประชาชนนั้น จึงมีความ

จําเปนในการเสริมสรางความรูแกชุมชนสังคม ดวยการผลิตบคุลากรที่มีความรูความสามารถจึงมีความ

จําเปนอยางยิ่ง  ในการนีจ้ึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงเนนในการศึกษาผูเรียนเปนสําคญัผาน

การเรียนการสอน การสัมมนา และการวิจัยเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูเปนผูรูที่สามารถเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางย่ังยืน มีคณุสมบัติที่พึงประสงค ซึ่งเปนการเตรียมพรอมกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยใีหเพียงพอ เพ่ือแขงขันในประชาคมอาเซียนและตอบสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจ

และสังคมตอการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบันการพัฒนาหลักสูตร  

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

  ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยางกวางขวาง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่ประเทศไทยจะตองกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทําใหตอง

เตรียมความพรอมของประเทศเพื่อรองรับกับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจเกิดขึน้กับ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ สถาบันการศึกษาถือเปนองคประกอบหนึ่งที่เปน

แรงขับเคลื่อนกลไกในการเตรียมความพรอมเหลานั้น  ดังนัน้มหาวิทยาลัยจึงมีพันธกิจในการเตรียม

ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับตอการพัฒนาประเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานการ

วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพและศกัยภาพ

สูง รวมทั้งพัฒนาบัณฑติใหมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู และเปนผูรูที่สามารถเรยีนรูตลอดชีวิต

อยางย่ังยืนและเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันในทุกๆดานของประเทศไทยในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

  12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เปนหนวยงานรบัผดิชอบผลติ

บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพสูสังคมและประเทศเปนจาํนวนมาก โดยคณาจารยของ

ภาควิชาเคมีมคีวามพรอมในการผลติดษุฎีบัณฑิต โดยมีคณาจารยที่มีตาํแหนงทางวิชาการ มี

ประสบการณการสอน และผลงานการวิจัยที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิซึ่งแสดงถึง
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ความมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถถายทอดองคความรูใหกับนิสิตระดบับัณฑติศึกษาโดยอาศัย

หลักสูตรฉบับปรับปรุงเปนเครื่องมือ โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รวมทั้ง

สามารถสรางองคความรูใหมและผลิตผลงานวิจัยที่มีคณุภาพ ซึ่งจุดมุงหมายทัง้หมดนี้มีความ

สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒที่ตองการผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพและมุงเนน

การเปนมหาวทิยาลัยวิจัยของประเทศ 

การพฒันาหลกัสูตรจึงตองเนนการบูรณาการความรูขางตนใหสอดคลองกับมาตรฐานของสภา

วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  และใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาต ิ เพ่ือ

ผลิตบณัฑิตทีร่อบรูวิชาการ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม และ มีจิตสํานึกรับผดิชอบตอสังคม มุง

คนควาวิจัยสรางสรรคผลงานเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ทั้งยังใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

ระดับชาต ิและนานาชาต ิ

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

   ไมมี 

 

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.1  ปรัชญา 

  ศึกษา คนควาและวิจัย แสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมทางเคมี เพ่ือประยุกตใชให

เขากับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 

 ความสําคัญ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจบุันไดมีการนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเขากับชีวิตประจําวัน ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตรประยุกตอยาง

สมบูรณแบบจาํเปนตองมีความเขาใจวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและสามารถนําไปใชโดยบรูณาการอยาง

สมดุลเพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด  รวมทั้งการพัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคนวัตกรรม

ใหทันสมัยและกาวหนาทนัตอสถานการณปจจุบนั  ใหเปนผูนําแหงการสรางกลไกของตนแบบใน

การประดษิฐ   เพ่ือขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิดวยวิทยาศาสตรประยุกตในรูปแบบตาง ๆ 

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรประยุกตนี้ไดมีการรวมสาขาวิชาตาง ๆ เปนสาขาวิชาหลักที่เช่ือไดวา

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบัน โดยมุงเนนประเด็นสรางบัณฑติที่มี

คุณภาพรอบรูเขาใจ  การนําไปใชสรางตนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

  1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือผลิตดษุฎีบัณฑิตที่มคีวามรูความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห  

 การสังเคราะห การประยุกตองคความรูทางเคมี 
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1.2.2 เพ่ือผลิตดษุฎีบัณฑิตที่เปนผูนําและสามารถวิจัยทางเคมีเพ่ือพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและย่ังยืน 

1.2.3 เพ่ือผลิตดษุฎีบัณฑิตที่สามารถถายทอดความรูและประสบการณทางเคมีใน

ดานการเรียนการสอนและการวิจัย  

1.2.4 เพ่ือผลิตดษุฎีบัณฑิตที่มคีุณธรรมและมีความรับผดิชอบตอสังคม  

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงช้ี 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี

ประยุกต ใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษา (TQF) 

1. ขอความคดิเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญใน

การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

2. มีการประเมินหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ โดยผูเรียน 

ผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ และผูใช

บัณฑิต 

1. เอกสารการประสานงาน

กับผูเช่ียวชาญ 

2. หลักฐานหรือเอกสาร

แสดงผลการดาํเนินงาน 

3. ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการและ

ผูใชบัณฑติ 

2.  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 

ปโดยพิจารณาจากตัวบงช้ีผลการ

ดําเนนิงาน(KPI)ในการประเมิน

คุณภาพการศกึษาทุกป

การศึกษา 

1. มีการประเมินหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ 

1.  รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุง

หลักสูตร 

3. เพ่ิมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

1. กําหนดใหมีการคนควา

เอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

2. สนับสนนุใหเขียนปริญญา

นิพนธเปนภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนเอกสารการ

นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

 

4. การพัฒนาทักษะการวิจัย 1. กําหนดใหมีการรายงาน 

ความกาวหนาของการวิจัยตอ

อาจารยที่ทุกภาคการศึกษา 

2. สนับสนนุการเสนอ

ผลงานวิจัยของนิสิตในการ

ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

1.  จํานวนรายงาน

ความกาวหนาของการวิจัย 

2. จํานวนผลงานที่ไดรับการ

นําเสนอ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ 

        จดัการศึกษาระบบทวิภาค เปนไปตามขอบังคบัของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 

 ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

        ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

   2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

     วันเวลาราชการปกต ิ

     นอกเวลาราชการ (ระบุ)............................................................................. 

   2.2 คุณสมบตัิของผูเขาศึกษา 

    ผูสมคัรเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัตทิั่วไป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิ

โรฒ วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมดังนี ้

      มีคุณสมบตัิเพ่ิมเติม (ระบุ)   

 

แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานพินธอยางเดียวโดยไมตอง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

   แบบ 1.1 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดานเคมีหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ และตองไดเกรด

เฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป และมีผลงานตพิีมพระดับนานาชาติหรือไดรับรางวัลระดบัชาติที่เก่ียวกับ

สาขาเคม ีอยางนอย 1 เร่ือง และผลงานนัน้ตองไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เพ่ือเปดโอกาสให

ผูมีประสบการณสามารถสรางสรรคผลงานทางดานนั้นๆ ใหมากขึ้น 

 

แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานพินธ และการเรียนรายวิชา  

  แบบ 2.1    

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดานเคมีหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ ทั้งนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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  แบบ 2.2   

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดานเคมีหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ ผูสมัครเขา

ศึกษาจะตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 3.00 เพ่ือพัฒนาผูที่มีศกัยภาพใหสามารถศึกษาตอใน

ระดับสูงได ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

 นิสิตมีพ้ืนฐานความรูทางวิชาการแตกตางกัน จึงอาจเปนอปุสรรคตอการศึกษาบาง

รายวิชาในหลกัสูตร นิสิตทีม่ีทักษะในการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษนอยจะประสบปญหา

ทางการเรียนเนื่องจากหนังสือเอกสารงานวิจัยสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ 

   2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

    ใหเขาเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม และจดักิจกรรมเสริมเพื่อใหความรูและทักษะ

พ้ืนฐานดานภาษาและการสือ่สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกนิสิต 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 
จํานวนนิสิต 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปที่ 2  5 5 5 5 

ชั้นปที่ 3   5 5 5 

ชั้นปที่ 4    5 5 

ชั้นปที่ 5     5 

รวม 5 10 15 20 25 

คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา    5 5 
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  2.6  งบประมาณตามแผน 

  

งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกตแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

  คาใชจาย 

ยอดสะสม  

(ตอหัว) 

หมวดคาการจดัการเรียนการสอน   

คาตอบแทนผูสอน (12 หนวยกิต x 600บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอ

ภาค)  108,000.00  

คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร) 230,292.50  

คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    

กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   

คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   

→ คาใชจายรวม 338,292.50  

→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 5 คน) 67,658.50 67,658.50 

   

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก                6,765.85     74,424.35 

งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%) 3,382.93  

งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%) 3,382.93  

คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10 6,765.85  

   

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  84,424.35 

คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000.00  

คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)   

   

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15 %) 12,663.65 97,088.00 

   

หมวดคาใชจายสวนกลาง 42,912.00   140,000.00 

คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ป) 13,080.00  

คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ป) 9,000.00  

คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 3 ป) 3,120.00  

คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ป) 17,712.00  

   

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร    140,000.00 
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกตแบบ 2.2 

  คาใชจาย 

ยอดสะสม  

(ตอหัว) 

หมวดคาการจดัการเรียนการสอน   

คาตอบแทนผูสอน (24 หนวยกิต x 600บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)  216,000.00  

คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร) 144,806.00  

คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    

กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   

คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   

→ คาใชจายรวม 360,806.00  

→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 5 คน) 72,161.20 72,161.20 

   

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  7,216.12 79,377.32 

งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%) 3,608.06  

งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%) 3,608.06  

คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10 7,216.12  

   

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  89,377.32 

คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000.00  

คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)   

   

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 13,406.60 102,784.00 

   

หมวดคาใชจายสวนกลาง 57,216.00   160,000.00 

คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4 ป) 17,440.00  

คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4 ป) 12,000.00  

คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 4 ป) 4,160.00  

คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 4 ป) 23,616.00  

   

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร    160,000.00 
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          2.7  ระบบการศึกษา 

     แบบชั้นเรียน 

     แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 

     แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

     อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

         เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 

          หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   48  หนวยกิต 

  หลักสูตรแบบ 2.2 

          หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   72  หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

 หลักสูตรแบบ 1.1 

รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ  - 

2. หมวดวิชาเลือก  -  

3. ปริญญานิพนธ  48 

รวม  48 

หมายเหต:ุ นสิิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 ตองเขารวมวิชาสัมมนาทุกรายวชิาในหลักสูตรเพื่อ

เปนการพัฒนาศักยภาพตนเองและเรียนรูวิทยาการใหมเพ่ือนํามาประยุกตใช  

 หลักสูตรแบบ  2.2 

รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ∗  6  

2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 

3. ปริญญานิพนธ∗∗  36 

รวม ไมนอยกวา 48 
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 หลักสูตรแบบ 2.2 

รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ∗  6 

2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 18  

3. ปริญญานิพนธ∗∗  48 

รวม ไมนอยกวา 72 

 ∗ ในกรณีทีน่ิสิตเคยเรียนรายวิชาเหลานีห้รือรายวิชาที่เทียบโอนมาแลว ขอยกเวนการเรียนโดย

เทียบโอนได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

 ∗∗ในกรณีของการเทียบโอน ใหนบัหนวยกิตของปริญญานิพนธระหวางการศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาโทกอนโอนยายเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกเปนหนวยกิตปริญญานพินธของปริญญาเอก

ได ทั้งนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

3.1.3 รายวิชา (สาํหรับหลักสูตรแบบ 2) 

3.1.3.1  หมวดวิชาบังคับ   

   หมวดวิชาบังคับ จาํนวน 6 หนวยกิต ในหลักสูตรแบบ 2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท  

 

วิชาบังคับ 

คม 760 ปญหาพิเศษ 2(2-0-4) 

CH 760 Special Problems  

คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1 1(0-2-1) 

CH 761 Seminar in Applied Chemistry I  

คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2 1(0-2-1) 

CH 762 Seminar in Applied Chemistry II  

คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต 3  1(0-2-1) 

CH 763 Seminar in Applied Chemistry III  

คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4 1(0-2-1) 

CH 764 Seminar in Applied Chemistry IV   

3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก   

  ในหลักสูตรแบบ 2.1 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และในหลักสูตร

แบบ 2.2 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมเคมีประยุกตไม

นอยกวา 4 หนวยกิต และกลุมรายวิชาอื่นที่มีความสัมพันธกัน ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินจิของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
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กลุมวิชาเคมปีระยุกต  

คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย 1(1-0-2) 

CH 589 Intellectual Property for Research  

คม 674 การประยุกตเคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(2-0-4) 

CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล 2(2-0-4) 

CH 676 Combinatorial Chemistry  

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 2(2-0-4) 

CH 677 Experimental Design in Chemistry  

คม 678 เคาโครงงานวจิัยใหมทางเคมี 2(2-0-4) 

CH 678 Original Research proposal in Chemistry  

คม 682 เคมีสะอาด 2(2-0-4) 

CH 682 Green Chemistry   

คม 773 การวิเคราะหเก่ียวกับสิ่งแวดลอมขั้นสูง 2(2-0-4) 

CH 773 Advanced Environmental Analysis  

คม 775 การประยุกตเคมีเชิงฟสิกสในวิทยาศาสตรชีวภาพ 2(2-0-4) 

CH 775 Applications of Physical Chemistry in Biological Sciences  

คม 783 การออกแบบและคนพบยา 2(2-0-4) 

CH 783 Drug Design and Discovery  

กลุมวิชาเคมอีนินทรีย 

คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิชัน 3(3-0-6) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย 3(3-0-6) 

CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry  

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรยี 2(2-0-4) 

CH 612 Selected  Topics  in  Inorganic  Chemistry   

คม 714 เคมีชีวอนินทรีย 2(2-0-4) 

CH 714 Bioinorganic  Chemistry  

คม 715 เคมีของการเรงปฏิกิริยา 2(2-0-4) 

CH 715 Catalytic Chemistry  

คม 716 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม  2(2-0-4) 

CH 716 Chemical Application of Group Theory  

กลุมวิชาเคมอิีนทรีย 

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

CH 525 Spectroscopic  Techniques  in  Organic  Chemistry  



หลักสูตร  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต    สาขาวิชา  เคมีประยุกต    พ.ศ. 2555 14 

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียข้ันสูง 3(3-0-6) 

CH 527 Advanced  Organic  Reactions  

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

CH 528 Physical  Organic  Chemistry  

คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4) 

CH 623 Selected  Topics in Organic  Chemistry  

คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียข้ันสูง  2(2-0-4) 

CH 624 Advanced Organic Synthesis  

กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส 

คม 539 อุณหพลศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

CH 539 Advanced Thermodynamics  

คม 636 เคมีคํานวณขัน้สูง 2(1-3-2) 

CH 636 Advanced Computational Chemistry  

คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 2(2-0-4) 

CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry   

คม 730 เคมีควอนตัม 3(3-0-6) 

CH 730 Quantum Chemistry  

คม 733 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี 3(3-0-6) 

CH 733 Kinetics and Mechanisms of Chemical Reaction  

กลุมวิชาเคมวิีเคราะห 

คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป 2(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry  

คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา 2(2-0-4) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry  

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครือ่งมือ 2(0-6-0) 

CH 594 Instrumental Analysis Laboratory  

คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 

CH 654 Selected  Topics in  Analytical  Chemistry   

คม 655 วิธีการแยกสาร  3(3-0-6) 

CH 655 Separation  Techniques  

คม 757 เทคนิคโครมาโทกราฟข้ันสูง 2(2-0-4) 

CH 757 Chromatography-Mass Spectrometry  
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3.1.3.3 ปริญญานิพนธ 

คม 797 ปริญญานิพนธ 48 

CH 797 Dissertation  

คม 799 ปริญญานิพนธ 36 

CH 799 Dissertation  

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 

คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 

2.  ความหมายของรหัสตัวเลข  

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุมวิชาสําหรับระดบับัณฑติศึกษา 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุมวิชาดังตอไปนี ้

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดบัรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

 

3.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาเคม ี

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึงหมวดวิชาดังตอไปนี ้

 1 หมายถึง เคมีอนินทรีย 

 2 หมายถึง เคมีอินทรีย 

 3 หมายถึง เคมีเชิงฟสิกส 

 4 หมายถึง ชีวเคมี 

 5 หมายถึง เคมีวิเคราะหหรือสังเคราะห 

 6 หมายถึง สัมมนาหรือโครงงาน 

 7, 8 หมายถึง การประยุกตทางเคมี 

 9 หมายถึง ปฏิบัติการเคมี 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

 3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญา

นิพนธอยางเดียวโดยไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

แบบ 1.1  สําหรับผูเขาศกึษาที่สําเร็จปริญญาโท  

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1       ไมนับหนวยกิต คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2       ไมนับหนวยกิต 

คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต 3       ไมนับหนวยกิต คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4       ไมนับหนวยกิต 

คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต 

ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต 

 

 3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 2  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานพินธ 

และการเรียนรายวิชา  

 

แบบ 2.1  สําหรับผูเขาศกึษาที่สําเร็จปริญญาโท  

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเลือก       4 หนวยกิต คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2       1 หนวยกิต 

คม 760 ปญหาพิเศษ       2 หนวยกิต คม 799 ปริญญานิพนธ       7 หนวยกิต 

คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1        1 หนวยกิต   

รวมจํานวนหนวยกิต 7 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเลือก       2 หนวยกิต คม 763สัมมนาเคมีประยุกต 3       1 หนวยกิต 

คม 799 ปริญญานิพนธ       6 หนวยกิต คม 799 ปริญญานิพนธ       7 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต 

ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที ่2 

คม 799 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต คม 799 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต 

คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4       1หนวยกิต   

รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต 
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แบบ 2.2  สําหรับผูเขาศกึษาที่สําเร็จปริญญาตรี 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเลือก       9 หนวยกิต วิชาเลือก       7 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 7 หนวยกิต 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเลือก       2 หนวยกิต คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1       1 หนวยกิต 

คม 760 ปญหาพิเศษ       2 หนวยกิต คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต 

คม 797ปริญญานิพนธ       5 หนวยกิต   

รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต 

ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2      1 หนวยกิต คม 763สัมมนาเคมีประยุกต 3       1 หนวยกิต 

คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต คม 797 ปริญญานิพนธ       8 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 9หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต 

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4                 1 หนวย

กิต    

 

คม 797 ปริญญานิพนธ       9 หนวยกิต คม 797 ปริญญานิพนธ       10 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 10 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 10 หนวยกิต 

 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิชัน 3(3-0-6) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

โครงสรางและพันธะในสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิชันวิธีการสังเคราะหโดย

จําแนกตามชนิดของลิแกนดและการสรางพันธะ ปฏิกิริยาของสารอินทรียกับโลหะแทรนซิชัน ปฏิกิริยา

การเติม การกําจัดและปฏิกิริยาการแทรก การประยุกตของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิ

ชัน 

คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย 3(3-0-6) 

CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry  

หลักการของจลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  

ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอนินทรียที่มีโครงสรางแบบจัตุรัสระนาบและแบบทรงแปดหนา  และ

การนําไปประยุกต 

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry  

วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนโครงสรางของสารประกอบอินทรีย  การใชเทคนิค

ใหม ๆ อินฟราเรด  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมตรี 
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คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียข้ันสูง  3(3-0-6) 

CH 527 Advanced Organic Reactions   

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียชนิดใหมๆ กลไกของปฏิกิริยา สารมัธยันตรที่วองไวและการ

ประยุกตใชในการสังเคราะห 

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

CH 528 Physical Organic Chemistry  

หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา  จลนพลศาสตร  และเทอรโมไดนามิกส  

ผลของไอโซโทป  ความสัมพันธระหวางโครงสรางและความวองไวตอปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 

ปฏิกิริยาทางแสง 

คม 539 อุณหพลศาสตรข้ันสูง  3(3-0-6) 

CH 539 Advanced Thermodynamics  

อุณหพลศาสตรแบบดั้งเดิมและอุณหพลศาสตรเชิงสถิติ การอธิบายระบบของสสารดวย

อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ การประยุกตอุณหพลศาสตรเชิงสถิติในการศึกษาสมบัติทางเคมีของสาร 

คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป 2(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry  

สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่นแมเหล็กไฟฟาในระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ

วิธีการวิเคราะห และรายละเอียดอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของกับเทคนิคทางสเปกโทรสโกป แตละ

ประเภท รวมไปถึงขอจํากัด และการประยกุตเทคนคิ 

คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา 2(2-0-4) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry  

ทฤษฎีเคมีวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหปริมาณโดยวัดคุณสมบตัทิางไฟฟาที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟาตาง ๆ  และการวัดคาการนาํไฟฟา 

คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย 1(1-0-2) 

CH 589 Intellectual Property for Research  

กฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาที่เปนสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาทาง

เคมี การปกปองความหลากหลายพันธุพืช ภูมิปญญาทองถ่ินไทย เครื่องหมายการคา ส่ิงบงช้ีทาง

ภูมิศาสตร การออกแบบดานอุตสาหกรรม แผนภูมิวงจรรวม และความลับทางการคา รวมทั้ง

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร 

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครือ่งมือ 2(0-6-0) 

CH 594 Instrumental  Analysis  Laboratory  

ปฏิบัติการและการประยุกตโดยใชเครื่องมือทางสเปกโทรสโกป เครื่องมือทางเคมีไฟฟา 

และเคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟ 

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรยี   2(2-0-4) 

CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry  

ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอนินทรีย  และเคมีอนินทรียประยุกต 
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คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4) 

CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry  

ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอินทรีย  และเคมีอินทรียประยุกต 

คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียข้ันสูง 2(2-0-4) 

CH 624 Advanced Organic Synthesis  

ความกาวหนาของวิธีสังเคราะหสารอินทรียในปจจุบัน  การวิเคราะหและการวางแผน

สังเคราะหสารอินทรียเพ่ือไปสูโมเลกุลเปาหมายชนิดตาง ๆ 

คม 636 เคมีคํานวณขัน้สูง 2(1-3-2) 

CH 636 Advanced Computational Chemistry  

เคมีควอนตัม  ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล  การคํานวณแบบแอบอินนิชิโอ แบบเซมิเอมพิ

ริคัลและกลศาสตรโมเลกุล การประยุกตในเคมีเชิงฟสิกส 

คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 2(2-0-4) 

CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry  

พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีเชิงฟสิกส รวมทั้งการประยุกตใช 

คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 

CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry  

ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีวิเคราะหและเคมีวิเคราะหประยุกต 

คม 655 วิธีการแยกสาร 3(3-0-6) 

CH 655 Separation Techniques  

หลักการในการแยกสารดวยวิธีการตกตะกอน การกลั่น การตกผลึก หลักการและการ

ประยุกตเทคนิคทางโครมาโทกราฟแบบ ตางๆ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

คม 674 การประยุกตเคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(2-0-4) 

CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

หลักการประยุกตความรูทางเคมีกับนาโนเทคโนโลยี สมบัติทางกายภาพและทางเคมขีอง

อนุภาคในระดับนาโน การจําลองโมเลกลุและวิธีการสงัเคราะหอนุภาคระดบันาโน 

คม 676 เคมีคอมบินาโทเรียล 2(2-0-4) 

CH 676 Combinatorial Chemistry  

บทบาทของเคมีคอมบินาโทเรียลในงานวิจยัที่เก่ียวกับสารใหมๆที่ใชในการบาํบดัโรค 

หลักการของการใสรหัสและการประยุกตใชในการสังเคราะหกลุมสารทีม่ีความหลากหลาย  โครงสราง 

การออกแบบการสังเคราะหกลุมสารใหมีสภาวะทีด่ีที่สุดโดยวิธีวิเคราะหแบบยอนกลับ  การคัดเลอืก

และการสลายตัวเชื่อมที่เหมาะสม การติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาคของแข็งโดยเทคนคิสเปกโทรสโกป 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 2(2-0-4) 

CH 677 Experimental Design in Chemistry  

การคนควา ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่องตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะและ

ความชํานาญในการทดลองแบบประยุกตโดยนําเครื่องมือและเทคนิคตางๆมาประยุกตใช 
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คม 678 เคาโครงงานวจิัยใหมทางเคมี 2(2-0-4) 

CH 678 Original Research proposal in Chemistry  

การนําเสนอและวิเคราะหประเด็นปญหาที่สรางข้ึนจากการติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการและการวิจัยทางเคมี  การออกแบบและนําเสนอโครงงานวิจยัใหมและอภปิรายรวมกันระหวาง

นิสิตและอาจารย  

คม 682 เคมีสะอาด 2(2-0-4) 

CH 682 Green Chemistry  

หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะหระดบัไมโคร  ทางเลือกในการใชรีเอเจนต  การใช

ตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการสังเคราะหแบบไมกระทบกับสิ่งแวดลอม 

คม 714 เคมีชีวอนินทรีย   2(2-0-4) 

CH 714 Bioinorganic Chemistry  

บทบาทและผลกระทบของไอออนของโลหะตอส่ิงมีชีวิต การศึกษาสารชีวโมเลกุลที่มีโลหะ

เปนองคประกอบ เชน โปรตีนและเอนไซม เมทาบอลิซึมและสมบัติการเปนยาของไอออนของโลหะ 

คม 715 เคมีของการเรงปฏิกิริยา 2(2-0-4) 

CH 715 Catalytic Chemistry  

ทฤษฎีที่เก่ียวกับเคมีของการเรงปฏิกิริยา สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเรง

ปฏิกิริยา การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธและวิวิธพันธ การประยุกตการเรงปฏิกิริยาใน

อุตสาหกรรม 

คม 716 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม 2(2-0-4) 

CH 716 Chemical Application of Group Theory  

นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิงโมเลกุล กลุมชี้บง และตารางอัตลักษณ 

การรวมตัวเชิงเสนของออรบิทัลเชิงอะตอม สมมาตรในทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริไดเซชันและ

ออรบิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรและกลุมบงช้ีในทฤษฎีสนามลิแกนดและการสั่นของโมเลกุล 

คม 730 เคมีควอนตัม 3(3-0-6) 

CH 730 Quantum Chemistry  

เคมีควอนตัมแบบดั้งเดิม ตวัดําเนนิการ ฟงกชันคลื่นของระบบอยางงาย โครงสรางเชิง

อิเล็กตรอนและสมบัติของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน หลักความไมแนนอน ทฤษฎีเพอรเทอเบชัน 

หลักการแปรคาและวธิีการประมาณคา ทฤษฎีพันธะเคมีในโมเลกุลทีม่ีหลายอะตอม 

คม 733 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี 3(3-0-6) 

CH 733 Kinetics and Mechanisms of Chemical Reaction  

จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาอยางงาย ทฤษฎีการชน ทฤษฎีสภาวะทรานซิชัน ปฏิกิริยา

คูขนาน ปฏิกิริยาลูกโซ ปฏิกิริยาที่มีตัวเรงปฏิกิริยาและจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาอนุมูล 

คม 757 เทคนิคโครมาโทกราฟข้ันสูง 2(2-0-4) 

CH 757 Advanced Chromatographic techniques  

หลักการและเครื่องมือของเทคนิคแกสโครมาโทกราฟและเทคนิคโครมาโทกราฟ
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ของเหลวแบบสมรรถนะสูงข้ันสูง การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ การนําไป

ประยุกตในงานดานสิ่งแวดลอม ดานการแพทย ดานนติิวิทยาศาสตร เภสัชศาสตร อาหาร ผลติภณัฑ

ธรรมชาติ และปโตรเลียม  

คม 760 ปญหาพิเศษ 2(2-0-4) 

CH 760 Special Problems  

ปญหาพิเศษหรือหัวขอที่นาสนใจและทนัสมัยทางสาขาเคมีประยุกต หรือสาขาวิชาที่

เก่ียวของจากวารสารทางวิชาการ 

คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1 1(0-2-1) 

CH 761 Seminar in Applied Chemistry I  

สัมมนาทางวิชาการในหัวขอที่นาสนใจทางเคมีประยุกตและเทคนิคใหมทางเคมี 

คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2 1(0-2-1) 

CH 762 Seminar in Applied Chemistry II  

สัมมนาทางวิชาการในหัวขอที่เก่ียวของกับงานในหัวขอปริญญานิพนธ  

คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต 3 1(0-2-1) 

CH 763 Seminar in Applied Chemistry III  

สัมมนาทางวิชาการโดยรายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที ่1  

คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4 1(0-2-1) 

CH 764 Seminar in Applied Chemistry VI  

สัมมนาทางวิชาการโดยรายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที ่2 

คม 773 การวิเคราะหเก่ียวกับสิ่งแวดลอมขั้นสูง 2(2-0-4) 

CH 773 Advanced Environmental Analysis  

การวิเคราะหทางเคมีขององคประกอบอนินทรียและองคประกอบอนิทรียในตัวอยาง

ส่ิงแวดลอม แนวทางใหมของเทคนิคไฟฟาเคมี โครมาโทกราฟ และ สเปกโทรสโกป ในการวิเคราะห

ชนิดและปริมาณของไอออนบวกและไอออนลบ ธาตุปรมิาณนอยๆและสารอินทรียตกคางในการ

ปนเปอนของสิ่งแวดลอม 

คม 775 การประยุกตเคมีเชิงฟสิกสในวิทยาศาสตรชีวภาพ 2(2-0-4) 

CH 775 Applications of Physical Chemistry in Biological Sciences  

การเคลื่อนไหวระดับโมเลกลุและสมบัติการเคลื่อนยายของชีวโมเลกุล อัตราการ

เกิดปฏิกิริยา จลนพลศาสตรเอนไซม และสเปกโทรสโกปของโครงสรางสารชีวโมเลกุล 

คม 783 การออกแบบและคนพบยา 2(2-0-4) 

CH 783 Drug Design and Discovery  

การคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใชเปนสารตนแบบในการพัฒนาเปนยาตัวใหม  

กลไกการออกฤทธิ์และความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับฤทธิ์ชีวภาพของสาร วิธีการออกแบบ  

การสังเคราะห  และการวิเคราะหโดยการบูรณาการความรูทางเคมี 
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คม 797 ปริญญานิพนธ 48 

CH 797 Dissertation  

ศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอทางเคมีประยุกตโดยมีรูปแบบและวิธวีิจัยที่ถูกตองและเปน

ระบบในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือสรางองคความรูใหมโดยมีการรายงาน

ความกาวหนาในวิชาสัมมนาเคมีประยุกตในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน 

คม 799 ปริญญานิพนธ 36 

CH 799 Dissertation  

ทําการวิจัยในหัวขอทางเคมีประยุกตในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยมีการรายงานความกาวหนางานวิจัยในวิชาสัมมนาเคมีประยุกตในภาค

การศึกษาท่ีมกีารลงทะเบียนเรียน 

 

3.2  ช่ือ สกุล  เลขประจําตวัประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่

สําเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

1 นางอภิญญา  

ชัยวิสุทธางกูร 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

University of Connecticut, 

USA 

- 

2 นางสาวนวลละออ  

รัตนวิมานวงศ 

อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540 

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคม ี

อนินทรียประยุกต)  พ.ศ. 2543 

ปร.ด.(เคมีวเิคราะห)  

พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

- 

3 นายธีรยุทธ   

ลิ่วพรเจริญวงศ 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2544 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

Michigan Technological 

University, USA 

- 

4 นางพรพิมล มวงไทย รองศาสตราจารย วท.บ.(เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 

2) พ.ศ. 2521  

วท.ม.(เคมีวิเคราะห)  

พ.ศ. 2524 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)  

พ.ศ. 2526 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- 

5 นายประเสริฐ  

พัฒนาประทีป 

อาจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2534 

วท.ม.(เคมีประยุกต)  

พ.ศ. 2537 

วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ) พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

- 

3.2.2 อาจารยประจํา 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่

สําเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

1 นางพรพิมล มวงไทย รองศาสตราจารย วท.บ.(เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 

2) พ.ศ. 2521  

วท.ม.(เคมีวิเคราะห)  

พ.ศ. 2524 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)  

พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- 

2 นางสุนิตย  สุขสําราญ รองศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2520 

วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2522 

Ph.D.(Organic Chemistry)  

พ.ศ. 2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’s University, UK 

- 

3 นายธีรยุทธ   

ลิ่วพรเจริญวงศ 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2544 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Michigan Technological 

University, USA 

- 

4 นายแพน  ทองเรือง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537   

วท.ม.(เคมีอนินทรีย)พ.ศ. 

2540 

วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 

5 นางสาวพรพิมล 

ประยงคพันธ   

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2539 

M.S.(Chemistry) พ.ศ. 2544 

 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri-  

Columbia, USA 

University of Missouri-  

Columbia, USA 

- 

6 นางสาวมณีกานต 

ชินวรรังสี  

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2542  

ปร.ด.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

7 นายมะยูโซะ  กูโน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 

2) พ.ศ. 2538 

วท.ม.(เคมี) พ.ศ. 2541  

ปร.ด.(เคม)ี พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- 

8 นางสาวรัชนก  ปนแกว ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคม)ี พ.ศ. 2541 

วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2544 

ปร.ด.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

9 นางสิริธร  สโมสร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2533  

วท.ม.(เคมีประยุกต) พ.ศ. 

2537  

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
University of Wollongong, 

Australia 

- 

10 นางสุนันท  ชัยนะกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2521 

Ph.D.(Organic Chemistry)  

พ.ศ. 2526 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

University College, 

Cardiff, UK 

- 

11 นางอภิญญา  

ชัยวิสุทธางกูร 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

University of Connecticut, 

USA 

 

- 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่

สําเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

12 นายเกรียงศักดิ์   

สงศรีโรจน 

อาจารย วท.บ.(เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 

1) พ.ศ. 2547 

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนิ

นทรียประยุกต) พ.ศ. 2549 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of York, UK 

 

13 นางสาวงามจิต  

ไพรงาม 

อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537 

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคม ี

อนินทรียประยุกต)  พ.ศ. 2541 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

- 

14 นางสาวดวงแข ศรคีุณ อาจารย B.A.(Chemistry) พ.ศ. 2549 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2554 

Cornell University, USA 

University of California at 

Berkeley, USA 

 

15 นางสาวนวลละออ  

รัตนวิมานวงศ 

อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540 

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคม ี

อนินทรียประยุกต)  พ.ศ. 2543 

ปร.ด.(เคมีวเิคราะห)พ.ศ.2548 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

16 นายประเสริฐ  

พัฒนาประทีป 

อาจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2534 

วท.ม.(เคมีประยุกต) พ.ศ. 

2537 

วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ) พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 

17 นางปยรัตน  ดรบัณฑิต อาจารย กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี) 

พ.ศ. 2538 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห) พ.ศ. 

2543 

กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)  

พ.ศ. 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

- 

18 นางสาวปยะดา    

จิตรตั้งประเสริฐ 

อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541 

ปร.ด.(เคมีวเิคราะห) พ.ศ. 

2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

19 นางสาวพัชรินทร 

ชัยสุวรรณ 

อาจารย วท.บ.(เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 

2) พ.ศ. 2543 

วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคม ี

อนินทรียประยุกต) พ.ศ. 2546 

ปร.ด.(เคมีวเิคราะห)พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

20 นางสาวพนารัตน   

อรุณรัติยากร 

 

อาจารย วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 

2539  

วท.ม.(ชีวเคม)ี  พ.ศ. 2542 

Ph.D.(Biomolecular Science)  

พ.ศ. 2550 

พระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

University of Okayama, 

Japan 

- 

21 นางสาววีณา  

เสียงเพราะ 

อาจารย วท.บ.(เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 

2) พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

- 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่

สําเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

22 นายสุเชาวน  

ดอนพุดซา 

อาจารย วท.บ.(ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ 

2) พ.ศ. 2547 

วท.ด.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2553 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 

23 นางสาวสุจิตรา  ศรสีังข อาจารย วท.บ.(เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 

2) พ.ศ. 2543  

M.S.(Chemistry)  พ.ศ. 2547 

 

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2550    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

- 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

ไมมี 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

กําหนดใหนิสิตทําการวิจัย วิเคราะห สังเคราะหปญหา หรือการสรางเครื่องมือเก่ียวกับ

การศึกษาวิจัยในสาขาวิชาเคมี 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถดําเนินการวิจัย 

และเผยแพรผลงานวิจัยได 

5.3 ชวงเวลา  

หลักสูตรแบบ 1 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปที่ 1 

  หลักสูตรแบบ 2  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ของปที่ 1 

5.4 จํานวนหนวยกิต   

 หลักสูตรแบบ 2.1     36 หนวยกิต 

 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2  48 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

  1. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

  2. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

1. อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตกําหนดหัวขอ และเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผล

รายวิชา 

2. ประเมินผลจากความกาวหนาในการดาํเนินงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
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3. อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญา

นิพนธเพ่ือประมวลผลรายวิชา 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ  

คุณลักษณะพเิศษของนิสิต กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 

มีคุณลักษณะพิเศษตามอตัลักษณ

นิสิต มศว  คอื  ใฝรูตลอดชีวิต  คดิ

เปนทําเปน หนักเอาเบาสู  รูกาลเทศะ  

เปยมจติสาํนกึสาธารณะ  มีทกัษะ

ส่ือสาร ออนนอมถอมตน  งามดวย

บุคลิก  พรอมดวยศาสตรและศิลป   

ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาใหสอดแทรกอัตลักษณทัง้ 9 

ประการ โดยเชื่อมโยงกบัการเรียน การทํางาน และการ

ดาํรงชีวิต   จดักิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหนิสิตมโีอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมีอัตลักษณทั้ง 

9 ประการ   และใหนิสิตอภิปรายแสดงความคดิเห็นวาการ

เรียนในแตละรายวิชาชวยกระตุนนิสิตใหพัฒนาอตัลักษณใน

ดานใดบาง   พรอมยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตประจาํวัน

และประโยชนที่ไดรับ 

ดานบุคลิกภาพดานวิชาการ 

 

 

- สงเสริมใหนิสิตเขารวมการประชุมและเสนอผลงานวจิัยใน

การประชุมวิชาการดานเคมแีละศาสตรที่เก่ียวของในระดับชาติ

และระดบันานาชาต ิ

- มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไดแก การให

สัมมนา การเขียนวิทยานิพนธ รวมทั้งการเชิญผูเช่ียวชาญ

ตางชาติมาใหสัมมนาหรือมาสอนในบางรายวิชา 

- มีการประชมุกลุมวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาปญหาใน

การทํางานวิจยั 

-สงเสริมใหนิสิตทํางานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการจาก

ภาคอตุสาหกรรม 

ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

- ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคมและขอกฎหมายที่เก่ียวของ

กับจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

- สงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมสรางจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และ

มีการคิดวิเคราะห 

 

- มีกิจกรรมใหนิสิตตองทาํงานเปนกลุม เพ่ือฝกใหนิสิตได

สรางภาวะผูนาํและการเปนสมาชิกกลุมที่ด ีและมีความ

รับผิดชอบ 

- กําหนดใหมรีายวิชาที่นิสิตตองแกโจทยปญหา แบบฝกหัด 

เพ่ือใหนิสิตไดฝกคิด เพ่ือนําไปประยุกตใชกับการแกปญหาใน

การทํางานวจิยั 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม   

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 

สามารถจัดการปญหาทาง

คุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอน

ไดโดยใชจรรยาบรรณวิชาชีพ  

(2)  มีจิตสํานึกและตระหนักใน

การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ    

(3)  สามารถแสดงออกหรือ

ส่ือสารขอสรุปของปญหาโดย

คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

(4)  มีภาวะผูนําในการสงเสริม

การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในที่องคกร และ

สนับสนุนใหผู อ่ืนใชดุลยพินิจ

ทางดานคุณธรรม จริยธรรมใน

การแกปญหา 

(1)  สอดแทรกเนื้อหาในมติิ

ทางคุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 

และความซื่อสัตย 

(2)  มีรายวิชาที่ปลูกฝงการมี

จรรยาบรรณทาง วิชาการและ

วิชาชีพ 

(3)  มีการเรียนรูดวยตนเองใน

การแกปญหา และสรุปปญหาที่

เกิดขึ้นเพื่อนํามาหาการแกไข 

(4)  จัดกิจกรรมสงเสริมความ

เปนผูนาํและปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

(1)  การประเมินตนเองของ

นิสิต พฤติกรรมในชั้นเรียน การ

ตรงตอเวลา การแตงกาย และ

การปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(2)  มีการเขารวมกิจกรรมการ

สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม 

(3) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

แกปญหาของนิสิต  

(4) ประเมินจากงานที่ ได รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

2.2 ดานความรู 

  

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  มีความเขาใจในหลักการ 

ทฤษฎีและขอมูลเฉพาะท่ีเปน

แกนในสาขาเคมี อยางถองแท

และลึกซึ้ง 

(2) สามารถพัฒนาการวิจัยและ

เทคนิคตางๆไดอยางชาญฉลาด

และเปนที่ยอมรับ 

(3)  สามารถติดตามความกาว 

หนาทางวิชาการและการวิจยั

(1)  จัดกิจกรรมโดยเนนผู 

เรียนเปนสําคญัโดยแนะนําวิธี 

การเรียนรูและการสืบคนขอมูล

ดวยตนเอง 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในหลายรูปแบบ เชน การ

บรรยาย  การฝกปฏิบัติ  การ

สัมมนา   การทําแบบฝกหัด  

การศึกษานอกสถานที่ 

นิสิตประเมินตนเองและประเมิน

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และการปฏิบตัิงานของนิสิตใน

ดานตาง ๆ คอื 

(1)  ทดสอบยอย 

(2)  ทดสอบกลางภาคการ 

ศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

(3)  รายงานและการนาํเสนอ

ผลงาน 
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ดานเคมีอยางตอเนื่อง  และ

สามารถพัฒนาความคิดใน

ประเด็นปญหาตางๆได 

(3) สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู 

เชน เขารวมการประชุมวิชาการ 

(4)  เผยแพรผลงานทาง

วิชาการ 

 

 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  สามารถใชองคความรูและ

เทคนิคการแสวงหาความรูมา

วิ เคราะหประเด็นปญหาและ

แกไขปญหาทางเคมีไดอยาง

สรางสรรค 

(2)  บูรณาการความรูเพ่ือ

สังเคราะหผลงานวิจัยและความ 

รูใหมที่สรางสรรค 

(3)  ออกแบบและดําเนินการ

โครงการวิจัยที่ สํ าคัญในการ

พัฒนาองคความรูใหมหรือตอ

ยอดอ งค ค ว า ม รู ไ ด อ ย า ง มี

นัยสําคัญ 

จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือให

นิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห 

ทักษะการคิด จากสภาพปญหา 

หรือสถานการณจริง ทั้งใน

ระดับบุคคลและกลุม เชน 

(1)  จัดใหมกีารคนควาและ

ทดลองดวยตนเอง มีการนาํ 

เสนอผลงานจากการคนควา 

และมีการอภปิรายในหองเรียน

หรือในหองสัมมนา 

(2)  จัดใหการนําเสนอและ

อภิปรายแลก เปลี่ ยนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

(3)  จัดใหมีการแกปญหาท่ี

เ กิดจากการทํางานวิจัยดวย

ตนเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษา

คอยใหคําแนะนํา 

(4)  สนับสนุนใหมีเขารวมและ

นํ า เสนอผลงานวิ จั ยในงาน

ประชุมทางวิชาการ 

(1)  ประเมินจากงานที่ได รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(2)  ประเมินจากขอสอบที่ให

นิสิตไดคิด วิเคราะห อธิบาย

แนวคดิของการแกปญหาโดย

การประยุกตความรูที่ไดเรียนมา 

(3)  ประเมินจากความรูที่นิสิต

ใชในการนําเสนอสัมมนา 

(4)  ประเมินจากทักษะที่นิสิต

ใช ในการแกปญหาที่ เ กิดขึ้ น

ระหวางทํางานวิจัย 
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2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรูดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  แสดงความเห็นทาง

วิชาการและวชิาชีพ รวมทั้ง

ส่ือสารและแสดงออกถึงการเปน

ผูนํา  

(2)  วางแผน วิเคราะหและ

แกไขปญหาไดดวยตนเอง 

พรอมทั้งวางแผนปรับปรุง

ตนเองและองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(3)  สรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนได

อยางสรางสรรค 

 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรูใน

ช้ันเรียน  การเรียนรูดวยตนเอง  

(2)  มอบหมายงานที่จัดทําเปน

กลุม การแกปญหาวิจัยอยางมี

ระบบ 

(3) สนับสนุนใหเขารวมเสนอ

ผลงานวิชาการและกิจกรรม

เผยแพรความรูสูชุมชน 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมที่

แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ ใน

การทํากิจกรรมกลุม 

(2)  ประเมินจากการมีสวนรวม

ในการวิพากษวิจารณในชั้นเรียน 

และการยอมรับเหตุผลของผูที่มี

ความคิดเห็นแตกตาง 

(3)  ประเมินตนเองในการ

วางแผนปรับปรุงตนเอง 

(4)  ประเมินจากงานที่ไดรับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) คัดกรองขอมูลทางคณิต 

ศาสตร วิทยาศาสตรและสถิติ  

เพ่ือการวิเคราะห และสังเคราะห

ผลจากการวิจยั  

(2) สรุปและเสนอแนะการแก 

ไขปญหาเฉพาะในสาขาวิชาเคมี  

(3)  นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

รูปแบบที่เปนทางการและไมเปน

ทางการโดยใชส่ืออยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพตอแตละ

กลุมบุคคลและชุมชน   

(1)  มีรายวิชาที่ฝกทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(2) การมอบหมายงานให

สืบคน  

(3)  การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง รวบรวมและนําเสนอ

ขอมูล 

(1)  การประเมินตนเอง 

(2)  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

(3)  ประเมินจากการนําเสนอ

ผลงาน และการเขียนรายงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

•   ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 หมวดวิชาบังคับ                   

คม 760 ปญหาพิเศษ ο ο • • • ο ο ο ο ο • • ο ο • ο 
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1 ο ο • ο • ο • • ο ο • ο ο • ο • 
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2 • ο • ο • • • • • ο • • ο • ο • 
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต 3 • • ο ο ο • • ο ο • • • • ο • • 
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4 • • ο ο ο • • ο ο • • ο • ο • • 

 หมวดวิชาเลือก                   

 กลุมวิชาเคมีประยุกต                 

คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการ

วิจัย 

• ο ο ο • ο • • • ο • • ο ο ο • 

คม 674 การประยุกตเคมีในนาโน

เทคโนโลยี 

ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο 

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล • ο ο ο • ο • • • ο • • ο ο ο • 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี

ประยุกต 

• ο ο ο • ο • • • ο ο • ο • • • 

คม 678 
เคาโครงงานวิจัยใหมทางเคมี

วิเคราะห  

ο ο • ο • • • • • • • • ο • • • 
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รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คม 682 เคมีสะอาด • • ο ο • ο ο • ο ο ο • ο ο • ο 
คม 773 การวิเคราะหเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ขั้นสูง 

ο ο • • • ο • • ο ο ο ο ο ο • • 

คม 775 การประยุกตเคมีเชิงฟสิกสใน

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

• ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο ο ο 

คม 783 การออกแบบและคนพบยา • ο ο ο • ο • • • ο ο • ο • • • 
 กลุมวิชาเคมีอนินทรีย                 

คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรีย

ของโลหะแทรนซิชัน 

• ο • ο • ο • • ο ο • • • ο • • 

คม 517 
จลนพลศาสตรและกลไกของ

ปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย 

• ο • ο • ο • • ο ο • • • ο • • 

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย • • • ο • ο • • ο ο • • • ο • • 

คม 714 เคมีชีวอนินทรีย • ο • ο • ο • • ο ο • • • ο • • 

คม 715 เคมีของการเรงปฏิกิริยา • • ο ο • ο • • ο ο ο • ο ο • ο 

คม 716 
การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎี

กลุม  

• • • ο • ο • • ο ο • • ο • • • 

 กลุมวิชาเคมีอินทรีย                 

คม 525 
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมี

อินทรีย 

• ο ο ο • ο • • • ο • • ο ο ο • 

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง  • ο ο ο • ο • • • ο • • ο ο ο • 
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รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส • ο ο ο • ο • • • ο • • ο ο ο • 

คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย • ο ο ο • ο • • • ο • • ο ο ο • 

คม 624 
การสังเคราะหขั้นสูงทางเคมี

อินทรีย 

• ο ο ο • ο • • • ο • • ο ο ο • 

 กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส                 

คม 539 อุณหพลศาสตรขั้นสูง ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
คม 636 เคมีคํานวณขั้นสูง ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
คม 730 เคมีควอนตัม ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม 733 
จลนพลศาสตรและกลไกของ

ปฏิกิริยาเคมี 
● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

 กลุมวิชาเคมีวิเคราะห                 

คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป ο ο ο ο • ο • • ο ο ο ο ο ο ο ο 
คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา • • • ο • • ο • ο ο • • • ο • ο 
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือ ο ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο • • • ο 
คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห ο ο ο ο • ο • • ο ο • ο ο ο • • 
คม 655 วิธีการแยกสาร  ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο 
คม 757 โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเม

ตรี 

 

ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο 
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รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปริญญานิพนธ                 

คม 796 ปริญญานิพนธ • • ο ο • • • • • • ο • • • • • 
คม 797 ปริญญานิพนธ • • ο ο • • • • • • ο • • • • • 
คม 799 ปริญญานิพนธ • • ο ο • • • • • • ο • • • • • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1.   กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2554  ซึ่งการประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขัน้  ดังนี ้

 ระดับขั้น ความหมาย คาระดบัขั้น 

 A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

 B ด ี(Good) 3.0 

 C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

 C พอใช (Fair) 2.0 

 D+ ออน (Poor) 1.5 

 D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

 E ตก (Fail) 0.0 

ในกรณีที่รายวชิาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดังนี ้   

 สัญลักษณ                  ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/เปนที่พอใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 

 AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit) 

 I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมตั ิ(Withdrawn) 

 IP ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In progress)    

 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเปนตามเกณฑ

การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอนในแตละภาคการศึกษา  

2.1  กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบดวยคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2  อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน และให 

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร  ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียน

รวมกัน 

 

3.   เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ดงันี้ 
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      หลักสูตรแบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานพินธอยาง

เดียวโดยไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

 แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 48 หนวย

กิต  

ผูที่เขาศึกษาท้ังสองแบบจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองสอบผานการสอบวัดคณุสมบัต ิ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเปนผูมสิีทธิขอทําปริญญานิพนธ เสนอปริญญานิพนธ และสอบผานการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

และปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตพิีมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการทีม่ีกรรมการภายนอกมารวม

กล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อยางนอย 2 ฉบับ 

      หลักสูตรแบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานพินธ และการ

เรียนรายวิชา  

 แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

และทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

 แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

และทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต โดยตองไดระดบัคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา  

 ผูที่เขาศึกษาท้ังสองแบบจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองสอบผานการสอบวัดคณุสมบัต ิ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเปนผูมสิีทธิขอทําปริญญานิพนธ เสนอปริญญานิพนธ และสอบผานการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

และปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตพิีมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการทีม่ีกรรมการภายนอกมารวม

กล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อยางนอย 1 ฉบับ 

      นิสิตสามารถเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบโครงรางปริญญานิพนธไดตั้งแตภาค

การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาที ่1 แตไมเกินภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 สําหรับขอกําหนดอืน่

เก่ียวกับการทําปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคบัของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      

มีการแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม โดยอาจารยผูมีประสบการณสอนในภาควิชา 

เพ่ือใหอาจารยใหมมีความรูและความเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา รวมทั้ง
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เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนียั้งมีการสนับสนุนใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางประสบการณ

เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาใชประกอบการสอน 

 

2.   การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย     

2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธการสอน และการวัดการประเมนิผลการ

เรียนรู  

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

 (1)  จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารยที่

ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 (2)  จัดใหมกีลไกสงเสริม สนับสนนุ และจงูใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการใน

สาขาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร และ/หรืองานสรางสรรคอ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 (3)   สงเสริมการทําวิจัยสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยเปนกลุมเพื่อสรางองคความรูใหม

และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร   

 (1)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร เปนผูบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตร 

 (2)  คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

 (3)  มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาค

การศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1   การบริหารงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจดัซื้อตํารา 

ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนนุการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 

2.2   ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม 

ใชทรัพยากรการเรียนรูในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก 
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  1.  ตํารา  หนงัสือ  ส่ือและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี ้

เนื้อหา 

ตําราและหนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 

ตําราและ

หนังสือ

ภาษาไทย 

(เลม) 

ส่ือ รวม 

วารสาร

ภาษา 

ตางประเทศ 

คณิตศาสตร 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟสิกส 6,390 8,118 332 14,840 3 

สถิติศาสตร 2,845 5,109 83 8,037 2 

วิทยาการคอมพิวเตอร 4,591 9,387 108 14,086 2 

จุลชีววิทยา 9,296 13,633 176 23,105 8 

คหกรรมศาสตร 3,513 10,899 221 14,633 12 

วัสดุศาสตร (อัญมณี

และเคร่ืองประดับ) 
6,491 10,571 964 18,026 4 

รวม 58,011 91,312 2,741 152,064 44 

 2. ฐานขอมูล/ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย ThaiLIS จํานวน 11  ฐาน  EBSCO 

จํานวน 5 ฐาน  e-book จํานวน 2 ฐาน   e-thesis จํานวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน  

และ e-journal จํานวน 6 สาขาวิชา 

2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ ส่ือ และตํารา ไปยัง

แหลงคนควาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และส่ือการเรียนการสอน 

2.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4   การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

 2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เก่ียวของ 

 2.4.2 จัดระบบตดิตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมนิ 
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3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยศรีนค- 

รินทรวิโรฒ  โดยกําหนดใหอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิทีส่อดคลองกับสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และผูสอนรวมกันในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับ

การปรบัปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ

ไดบัณฑติเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

แตงตั้งคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ ที่

สอดคลองกับรายวิชา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ใหมีบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ  เพ่ือทําหนาทีป่ระสานการดําเนนิงานของหลักสูตร  

โดยมีคุณวฒุิไมต่ํากวาระดบัปริญญาตร ี

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะความรูและประสบการณการ

ปฏิบัติงาน ในดานตาง ๆ อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 

5.1.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพ่ือทําหนาที่ใหคาํแนะนาํและคาํปรึกษาใน

การลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต 

5.1.2  มีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 

5.2 การอุทธรณของนิสิต 

มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณเร่ืองตางๆโดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับวิชาการ  มี

การกําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

5.2.1   นิสิตสามารถยื่นคาํรองเพ่ือขออุทธรณในกรณีทีม่ีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนและวธิีการประเมินผล 

5.2.2  จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนิสิต 

5.2.3  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต 
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6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1   มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

6.2   มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 

6.3   นําขอมูลที่เก่ียวของกับความตองการของตลาดแรงงานมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)   

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
พ.ศ.

2555 

พ.ศ.

2556 

พ.ศ.

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยตอการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
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 หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 

1.1.3 ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

1.1.4   ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียน

การสอน 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผู รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

1.2.3   คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยเพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/

ปรับปรุงทักษะกลยุทธการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  กําหนดใหมคีณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

2.2  ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได 

(Outcome) 

2.3  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาํเนินการประเมนิผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารย

และผูเก่ียวของ 

4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรบัปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการ

ประเมินเปนฐานในการปรับปรุง 

4.3 เชิญผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

หลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข  

สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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สรุป การปรับปรุงหลักสูตรตามคําแนะนาํของผูทรงคุณวุฒิ 

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ การดําเนินการของการปรับปรงุหลักสูตร 

1) ขอ 3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 2.1 ขอเสนอใหยาย”

สัมมนา 3”  ไปไวปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 และ ”สัมมนา 

4” ไปไวปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เริ่มมีผลงานวิจัยที่จะพูดสัมมนาได 

1) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

2) ขอ 3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 2.2 การจัดสัมมนาไว

ใหสัมมนาสุดทายสิ้นสุดที่ภาค 1 ของปท่ี 3 จะเร็ว

เกินไป ควรจัดใหมดังนี้  ยาย  ”สัมมนา 1”  ไปไวปท่ี 

2 ภาคเรียนที่ 2 ,  ”สัมมนา 2” ไปไวปท่ี 3ภาคเรียน

ท่ี 1, ”สัมมนา 3”  ไปไวปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 (หรือป 

4 ภาคเรียนที่ 2) ,  ”สัมมนา 4” ไปไวปท่ี 4 ภาค

เรียนที่ 1 (หรือป 5 ภาคเรียนที่ 1)  เพ่ือให

สอดคลองกับการเริ่มมีผลงานวิจัยที่จะพูดสัมมนาได 

2) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

3) “คม 679 สัมมนาปญหาพิเศษทางเคมี” มี

คําอธิบายรายวิชาเปน “การนําเสนอและอภิปราย

ปญหาที่สรางขึ้นจากบทความทางวิชาการระดับ

นานาชาติในสาขาวชาเคมี” การใชคํา “ปญหาที่สราง

ขึ้น” จะเปนปญหาทางเคมีหรือไม 

3) ภาควิชาไดทําการตัดรายวิชา คม 679  ออก ซึ่งมี

รายวิชาที่คลายคลึงกันแลวคือวิชา คม 678  

4) หมวดที่ 3 ขอ 2.2 ควรมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

แบบ 1.2 

4) ภาควิชาไดทําการระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

แบบ 1.2 แลว 

5)  หมวดที่ 3 ขอ 2.6  ไมแสดงงบประมาณไว 5) ภาควิชาไดทําการระบุวา “ใชงบประมาณแผนดิน

และงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ” 

6)  หมวดที่ 3 ขอ 3.2.2 อาจารยประจําท่ีจบปริญญา

โทมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวา รศ.จะสอนปริญญา

เอกไดหรือไม 

6)  ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

7) หลักสูตรแบบ 1 และแบบ 1.2 ควรมีการเรียนวิชา

สัมมนาดวย  

7)  ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

8) หมวดที่ 5 ขอ 3 ใหระบุจํานวนผลงานการตีพิมพ 

ในหลักสูตรทั้งแบบ 1 และแบบ 2 

8) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

9) ใหมีการปรับเนื้อหาของรายวิชาในสาขาเคมีอนินท

รียโดยระบุการศึกษาเทคนิคทางสเปกโทรสโกป 

9) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 
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รายงานการวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยกุต  

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

เวลา 09.00 -16.00 น.  ณ หอง 15-325 ภาควิชาเคม ี

............................................................................................................................. 

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่เขารวมวิพากษ 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

1.  ศาสตราจารย ดร.อภิชาต  สขุสําราญ  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2.  ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ตันฑุลานิ    ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ผูเขารวมประชุม 

1.   รองศาสตราจารยภาณ ี วัฒนโอฬาร  2.   รองศาสตราจารยสุนิตย  สุขสําราญ  

3. รองศาสตราจารยสุภาลักษณ  ปรัชชญาสิทธกุิล 4.    ผูชวยศาสตราจารยธีรยทุธ  ลิ่วพรเจรญิวงศ 

5.   ผูชวยศาสตราจารยแพน  ทองเรือง  6.    ผูชวยศาสตราจารยมณกีานต  ชินวรรังสี 

7.   ผูชวยศาสตราจารยมะยูโซะ  กูโน  8.    ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  สัมพันธชิต 

9.  ผูชวยศาสตราจารยวราดลุ  ฉัตรทอง  10.  ผูชวยศาสตราจารยอภญิญา  ชัยวิสุทธางกูร 

11. อาจารยเกรียงศักดิ์  สงศรีโรจน   12.  อาจารยงามจิต  ไพรงาม 

13. อาจารยนวลละออ  รัตนวิมานวงศ  14.  อาจารยปยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ 

15. อาจารยปยรัตน  ดรบัณฑิต   16.  อาจารยประเสริฐ  พัฒนาประทีป 

17. อาจารยพนารัตน  อรุณรตัิยากร  18.  อาจารยภทัณีญา  ไชยสุข 

19. อาจารยรัชนก  ปนแกว   20.  อาจารยสจุิตรา  ศรีสังข 

21. อาจารยสุเชาว  ดอนพุดซา   22.  อาจารยสดุาลักษณ  โกเฮงกุล 

23. อาจารยอนัญญา  ไตรบํารุงสุข 

ผูไมเขารวมประชุม 

1.   รองศาสตราจารยพรพิมล  มวงไทย  2.   รองศาสตราจารยยงยุทธ  ตัณฑุลเวสส 

3.   ผูชวยศาสตราจารยจินดา  แตมบรรจง            4.   ผูชวยศาสตราจารยพนอ  อัศวรุจานนท                     

5.   ผูชวยศาสตราจารยสุนันท  ชัยนะกุล    6.   ผูชวยศาสตราจารยสริิธร  สโมสร 

7.   อาจารยพรพิมล ประยงคพันธ 8.   อาจารยนริันดร  พงษพนัธุ   

9.   อาจารยพชัรินทร  ชัยสุวรรณ 10. อาจารยวีณา  เสียงเพราะ  

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.   

วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกตใหสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเรียบรอยแลว และไดรับความกรุณาจากผูทรงคณุวุฒิคือ ศาสตราจารย ดร. อภิชาติ 

สุขสําราญ และ ศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ตัณฑุลานิ ในการวิพากษหลักสตูร  

 มติ  รับทราบ 
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วาระที่ 2 วาระสืบเนื่อง 

เน่ืองดวยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไดเปลี่ยนขอบังคับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา 2554 จึงทาํ

ใหอาจมีผลกระทบตอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต จึงเสนอเพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับนิสิต และนําขอมูลที่ไดเขาสูที่ประชุมคณะวิทยาศาสตรตอไป 

มติ  เน่ืองจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตในวิชาในการเรียนรายวิชา ซ่ึงทํา

ใหการทาํปริญญานิพนธของนสิิตอาจลาชาโดยเฉพาะนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แตไมพบ

ผลกระทบตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยกุต จึงเสนอใหกรรมการบรหิารหลักสูตรแจงตอ

หัวหนาภาควิชาเพื่อนําขอมูลเขาสูที่ประชุมคณะวิทยาศาสตรตอไป 

วาระที่ 3 วาระเพื่อพิจารณา 

3.1   รายวิชาสัมมนาในหลักสูตรที่มหีลายครั้ง  พิจารณาความเหมาะสมทีจ่ะใหการสัมมนา เปนการ

นําเสนอความกาวหนาในงานวิจัยของนิสิต 

มติ  ในหลักสูตรแบบ 2.1 ใหยาย”สัมมนาเคมีประยุกต 3”  ไปไวปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 และ ”

สัมมนาเคมีประยุกต 4” ไปไวปที่ 3ภาคเรียนที่ 1 เพื่อใหเวลากับนิสิตและนิสิตมีผลงานวิจัยที่จะนําเสนอได   

 ในหลักสูตรแบบ 2.2 ใหยาย  ”สัมมนาเคมีประยุกต 1”  ไปไวปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ,  ”

สัมมนาเคมีประยุกต 2” ไปไวปที่ 3ภาคเรยีนที่ 1, ”สัมมนาเคมีประยกุต 3”  ไปไวปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 

(หรือป 4 ภาคเรียนที่ 2) ,  ”สมัมนาเคมีประยุกต 4” ไปไวปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (หรือป 5 ภาคเรียนที่ 1)  

เพื่อใหเวลากับนิสิตและนิสิตมผีลงานวิจัยพอเพียงที่จะนําเสนอความกาวหนาไดและใหมกีารเพิ่มรายวิชา

สัมมนาในหลักสูตรแบบ 1 และ 1.2 เพื่อใหนิสตเสนอความกาวหนาในงานวิจัยของตนเอง 

3.2 คําอธิบายรายวชิาของ คม 679 สัมมนาปญหาพิเศษทางเคมี มีคําอธิบายรายวิชาเปน “การ

นําเสนอและอภิปรายปญหาที่สรางขึ้นจากบทความทางวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวชาเคมี” การใชคํา 

“ปญหาที่สรางขึ้น” จะเปนปญหาทางเคมีหรือไม 

มติ   ตัดรายวิชา คม 679 ออก ซ่ึงมีรายวิชาที่คลายคลึงกันแลวคือ วิชา คม 678 

3.3  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา แบบ 1.2 

มติ  ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา แบบ 1.2  

3.4  งบประมาณของหลักสูตร 

มติ  ใหระบุวาใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

3.5  อาจารยประจําที่จบปริญญาโทมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารยสามารถสอนใน

หลักสูตรไดหรอืไม 

มติ  ปรับปรุงรายชือ่อาจารยประจาํใหถูกตอง 

3.6  จํานวนผลงานการตีพิมพ ในหลักสูตรทั้งแบบ 1 และแบบ 2 

มติ ใหระบุจํานวนผลงานการตีพิมพในหลักสูตร 

3.7   เน้ือหาของรายวิชาบังคับในสาขาเคมีอนินทรีย ไมมีการระบกุารศึกษาเทคนิคทางสเปกโทรสโกป 

มติ  ใหระบุการศึกษาเทคนิคทางสเปกโทรสโกปลงในเนื้อหารายวิชา 

        ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

      ผศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ  

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต ฉบับ พ.ศ. 2548  

ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร ดําเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเคมี

ประยุกตข้ึน เพ่ือใหมีความทันสมัย เหมาะสม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2552 

การดําเนินการ 

เพ่ือใหการประเมินคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฯ จึงไดดาํเนนิการดังนี ้

1.  คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณากําหนดรูปแบบการประเมิน และสราง

แบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือประเมิน  

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายที่เปนผูประเมิน 

เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาขอสรุปผลการประเมินและจดัทาํรายงาน 

รูปแบบการประเมิน 

เปนแบบสอบถามที่มีการประเมิน 5 ระดับ (5= มากที่สุด  4= มาก  3= ปานกลาง  2= นอย   

1= นอยที่สุด)  

แบบสอบถามกลุมเปาหมายในการประเมิน และเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 

แบบสอบถามที่สรางข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาเคมีประยุกต  จาํนวน 3 ชุด สําหรับ นิสิต บัณฑติผูสําเร็จการศึกษา และนายจาง/ผูบังคบับญัชา

ของดุษฎีบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา  ดังนี ้

1. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตร 

 ผูประเมินไดแก นิสิตทุกช้ันป 

หัวขอประเมิน ไดแก  

1. ปรัชญา วตัถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม   

2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม   

3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู   

4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา  

5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

6. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การประเมินความพึงพอใจของดุษฎีบณัฑิตที่มีตอคณุภาพหลักสูตร 

ผูประเมินไดแก ดุษฎีบัณฑติผูสําเร็จการศกึษา 

หัวขอประเมิน ไดแก   

1.  ปรัชญา วตัถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม 
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2.  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม   

3.  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู   

4.  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา   

5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ   

6. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชดษุฎีบัณฑิต 

ผูประเมินไดแก นายจาง/ผูบังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑติผูสําเร็จการศึกษา 

หัวขอประเมิน ไดแก 1.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

   2.  ดานความรู 

   3.  ดานทักษะทางปญญา 

   4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม ใชคาความถี่และรอยละ 

 

สรุปผลการประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยกุต  คณะ

วิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2548 

จํานวนแบบประเมินหลักสูตร จํานวนสง จํานวนรบั รอยละ 

นิสิต 3 3 100 

ดุษฎีบณัฑิต 4 4 100 

ผูใชดษุฎีบัณฑิต 4 4 100 

รวม 11 11 100 

หมายเหตุ:  

นิสิตปจจุบนั ทั้งหมด 3 คน   ดุษฎีบณัฑิต ทั้งหมด 4 คน    ผูใชดษุฎีบัณฑิต ทั้งหมด 4 คน 

สวนของนิสิต 

นิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอ ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม มี

คาเฉล่ียในระดับ 3.89 หลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่งเสริมดานคณุธรรมและจริยธรรม มีคาเฉล่ียใน

ระดับ 3.78 หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู มีคาเฉล่ียในระดบั 3.83  

หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา มีคาเฉล่ียในระดบั 4.22  หลักสูตรมีการ
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เรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ มีคาเฉล่ียในระดับ 

3.83 และหลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่งเสริมดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียในระดับ 4.50 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก โดย

มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 (SD=0.19) 

 

สวนของดุษฎีบัณฑิต 

ดุษฎีบณัฑิตมคีวามพึงพอใจตอ ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม มี

คาเฉล่ียในระดับ 3.75 หลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่งเสริมดานคณุธรรมและจริยธรรม มีคาเฉล่ียใน

ระดับ 4.16 หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู มีคาเฉล่ียในระดบั 4.37  

หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา มีคาเฉล่ียในระดบั 4.37  หลักสูตรมีการ

เรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ มีคาเฉล่ียในระดับ 

4.00 และหลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่งเสริมดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียในระดับ 3.75 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก ถึง 

มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.06 (SD=0.28) 

ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุง 

 ควรใหมีการคดิแกปญหาดวยตนเองมากขึน้  และควรใหโอกาสนิสิต ป.เอก  และ ป.โท ไปดู

งานตามโรงงานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการหางานทาํเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 

สวนของผูใชดุษฎีบัณฑิต 

ผูใชดษุฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจ ตอ ดษุฎีบัณฑิต ในดานคุณธรรมและจริยธรรม มีคาเฉล่ียใน

ระดับ 4.75  ในดานความรู มีคาเฉล่ียในระดับ 4.50   ในดานทักษะทางปญญา มคีาเฉล่ียในระดับ 

4.37  ในดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ มีคาเฉล่ียในระดับ 4.60 และใน

ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียในระดบั 4.25 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก ถึง 

มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.49 (SD=0.19) 

ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุง 

 ควรใหบัณฑติไดใชความรูความสามารถของตัวเองในการแกไขปญหาตาง ๆ จากพืน้

ฐานความรูของตนเองในระหวางการศึกษา เพ่ือใหเกิดความคดิสรางสรรคและความมั่นใจในตัวเอง

เพ่ิมมากขึ้น 
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี คม235   คม433  

บัณฑิตศึกษา คม530   คม533   คม760 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา 

1 คม539 

2 คม760 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาเคมีประยุกต 

 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมีประยุกต 

            เร่ิมเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1. ปการศึกษาท่ี 2555 

 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

 มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับ และตรงกับเนื้อหาที่ทําการสอนมากขึ้น  

อีกทั้งยังมีการปรับยกเลิกและเพิ่มบางรายวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)  

 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

 ไมเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

1.หมวดวิชาบงัคับ 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

2.หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3.ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม 48 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

 

รายละเอียดการปรับปรุง  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

คม 516 เคมีของสารประกอบเชิงซอนอินทรีย

ของโลหะทรานซิชัน                  3(3-0-6) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition 

Metal Complexes 

โครงสรางและการสรางพันธะในสารประกอบ

เชิงซอนอินทรียของโลหะทรานซิชัน วิธีการ

สังเคราะหโดยจําแนกตามชนิดของลิแกนดและ

การสรางพันธะ ปฏิกิริยาของสารอินทรียกับโลหะ

ทรานซิชัน ปฏิกิริยาการเติม การกําจัดและ

ปฏิกิริยาการแทรก การประยุกตของสารประกอบ

อินทรียของโลหะทรานซิชัน 

 

คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของ

โลหะแทรนซิชัน                         3(3-0-6) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition 

Metal Complexes 

โครงสรางและการสรางพันธะในสารเชิงซอนโลหะ

อินทรียของโลหะแทรนซิชันวิธีการสังเคราะหโดย

จําแนกตามชนิดของลิแกนดและการสรางพันธะ 

ปฏิกิริยาของสารอินทรีย กับโลหะแทรนซิชัน 

ปฏิกิริยาการเติม การกําจัดและปฏิกิริยาการ

แทรก การประยุกตของสารเชิงซอนโลหะอินทรีย

ของโลหะแทรนซิชัน 

1. เปลี่ยนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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คม 525  วิธีทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย      

3(3-0-6) 

CH 525  Spectroscopic Techniques in Organic 

Chemistry 

วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนโครงสราง

ของสารประกอบอินทรีย โดยเนนเฉพาะการใช

เทคนิคใหมๆ เทคนิคฟูริเอียรทรานสฟอรม

อินฟราเรด ฟูริเอียรทรานสฟอรมนิวเคลียรแมก

เนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และแมส-

สเปกโทรสโกป 

คม 525  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมี

อินทรีย   3(3-0-6) 

CH 525  Spectroscopic Techniques in Organic 

Chemistry 

วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนโครงสราง

ของสารประกอบอินทรีย  การใชเทคนิคใหม ๆ 

อินฟราเรด  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ

สเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมตรี 

1. เปลี่ยนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง 1          

3(3-0-6) 

CH 527 Advanced Organic Reactions I 

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียชนิดใหมๆ กลไกของ

ปฏิกิริยา สารมัธยันตรท่ีวองไวและการประยุกตใช

ในการสังเคราะห 

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง              

3(3-0-6) 

CH 527 Advanced Organic Reactions  

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียชนิดใหมๆ กลไกของ

ปฏิกิริยา สารมัธยันตรท่ีวองไวและการประยุกตใช

ในการสังเคราะห 

เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา 

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส     3(3-0-6) 

CH 528 Physical Organic Chemistry 

หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมเชิงจลนพลศาสตรและเชิง

อุณหพลศาสตร ผลของไอโซโทปและความ 

สัมพันธระหวางโครงสรางกับความวองไวของ

ปฏิกิริยา 

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส     3(3-0-6) 

CH 528 Physical Organic Chemistry 

หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา  

จลนพลศาสตร  และเทอรโมไดนามิกส  

ผลของไอโซโทป  ความสัมพันธระหวางโครงสราง

และความวองไวตอปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซ

คลิก ปฏิกิริยาทางแสง 

เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 คม 539 อุณหพลศาสตรขั้นสูง          3(3-0-6) 

CH 539 Advanced Thermodynamics 

อุณหพลศาสตรแบบดั้งเดิมและอุณหพลศาสตร

เชิงสถิติ การอธิบายระบบของสสารดวยอุณหพล

ศาสตรเชิงสถิติ การประยุกตอุณหพลศาสตรเชิง

สถิติในการศึกษาสมบัติทางเคมีของสาร 

รายวิชาใหม 

คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป2        

(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry 

หลักการวิเคราะหของเทคนิคทางสเปกโทรสโกป

ในระดับโมเลกุลและอะตอมวิธีการวิเคราะหดวย

เครื่องมือขั้นสูงและการประยุกตใชของเทคนิค

ตางๆ เชน อะตอมมิกแอบซอรพชัน อะตอม

มิกอิมิสชัน อินฟราเรด รามาน และนิวเคลียรแมก

เนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป แมสสเปกโทรเม

ตรี เปนตน 

คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป 2           

(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry 

สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่น

แมเหล็กไฟฟาในระดับอะตอมและโมเลกุล 

หลักการ วิธีการวิเคราะห และรายละเอียด

อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเทคนิคทางสเปกโท

รสโกป แตละประเภท รวมไปถึงขอจํากัด และการ

ประยุกตเทคนิค 

เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา                   

2(2-0-4) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry 

ทฤษฎีของเคมีวิเคราะหทางไฟฟา เทคนิคการ

วิเคราะหและการประยุกตในทางไฟฟาเคมีไดแก 

โพเทนชิโอเมตรี คูลอมเมตรี และ โวแทมเมตรี 

คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา                     

2(2-0-4) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry 

ทฤษฎีเคมีวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะห

ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทางไฟฟาท่ีเกิดขึ้น 

ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟา

ตาง ๆ  และการวัดคาการนําไฟฟา 

เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวชิา 

- คม 589  ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย       

1(1-0-2) 

CH 589  Intellectual Property for Research 

พ้ืนฐาน และหลักการที่สําคัญเก่ียวกับกฎหมาย

ดานทรัพยสินทางปญญาที่เปนสากล ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาทางเคมี การ

ปกปองความหลากหลายพันธุพืช ภูมิปญญา

ทองถ่ินไทย เครื่องหมายการคา สิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร การออกแบบดานอุตสาหกรรม 

แผนภูมิวงจรรวม และความลับทางการคา รวมทั้ง

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร 

รายวิชาใหม 

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือ          

2(0-6-0) 

CH 594 Instrumental  Analysis  Laboratory 

ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือท่ีใชเทคนิค

ทางสเปกโทรสโกป  ไฟฟาเคมี และการแยกสาร 

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือ           

2(0-6-0) 

CH 594 Instrumental  Analysis  Laboratory 

ปฏิบัติการและการประยุกตโดยใชเครื่องมือทางส

เปกโทรสโกป เครื่องมือทางเคมีไฟฟา และ

เครื่องมือทางโครมาโทกราฟ 

เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย       

2(2-0-4) 

CH 612 Selected Topics in Inorganic 

Chemistry 

พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีอนินทรีย 

รวมทั้งการประยุกตใช 

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย       

2(2-0-4) 

CH 612 Selected Topics in Inorganic 

Chemistry 

ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอนินทรีย  และ

เคมีอนินทรียประยุกต 

 

เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 614 เคมีชีวอนินทรีย                       

2(2-0-4) 

CH 614 Bioinorganic Chemistry 

บทบาทของโลหะไอออนในระบบชีวภาพ โปรตีน

และเอนไซมท่ีมีโลหะเปนองคประกอบที่จําเปนใน

สิ่งมีชีวิต 

คม 714 เคมีชีวอนินทรีย                       

2(2-0-4) 

CH 714 Bioinorganic Chemistry 

บทบาทและผลกระทบของไอออนของโลหะตอ

สิ่งมีชีวิต การศึกษาสารชีวโมเลกุลท่ีมีโลหะเปน

องคประกอบ เชน โปรตีนและเอนไซม เมทาบอลิ

ซึมและสมบัติการเปนยาของไอออนของโลหะ 
 

1. เปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา 

2. เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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คม 715  เคมีของการเรงปฏิกิริยา            

2(2-0-4) 

CH 715 Catalytic Chemistry 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเคมีของการเรงปฏิกิริยา สมบัติ

ทางเคมีและทางกายภาพของสารเรงปฏิกิริยา การ

พัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธและวิวิธพันธ 

การประยุกตการเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 

รายวิชาใหม 

คม 623  หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย         

2(2-0-4) 

CH 623  Selected Topics in Organic 

Chemistry 

พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีอินทรีย 

รวมทั้งการประยุกตใช 

คม 623  หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย        

2(2-0-4) 

CH 623  Selected Topics in Organic 

Chemistry 

ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอินทรีย  และ

เคมีอินทรียประยุกต 

เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

- คม 624  การสังเคราะหทางเคมีอินทรียขั้นสูง       

2(2-0-4) 

CH 624  Advanced Organic Synthesis 

ความกาวหนาของวิธีสังเคราะหสารอินทรียใน

ปจจุบัน  การวิเคราะหและการวางแผนสังเคราะห

สารอินทรียเพ่ือไปสูโมเลกุลเปาหมายชนิดตาง ๆ 

รายวิชาใหม 

คม 627 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง 2       

2(2-0-4) 

CH 627 Advanced Organic Reactions II 

ปฏิกิริยาของสารประกอบออรกาโนซัลเฟอร  

ออรกาโนฟอสฟอรัส  ออรกาโนซีลีเนียมออรกา

โนทิน  ออรกาโนซิลิคอน  ออรกาโนอะลูมิเนียม  

ออรกาโนทิทาเนียม  ออรกาโนคอปเปอร  ออรกา

โนโบรอน  และออรกาโนซิงก  การใช

สารประกอบเหลานี้ในการสังเคราะหทางเคมี

อินทรีย 

 

- ยกเลิกรายวิชา 

คม 636  เคมีคํานวณในเคมีเชิงฟสิกส     

2(2-0-4) 

CH 636 Computational Chemistry in Physical 

Chemistry 

ทบทวนเคมีควอนตัม  ทฤษฎีออรบิทัลเชิง

โมเลกุล  การคํานวณแบบแอบอินนิชิโอ แบบเซมิ

เอมพิริคัลและกลศาสตรโมเลกุล การประยุกตใน

เคมีเชิงฟสิกส 
 

คม 636  เคมีคํานวณขั้นสูง                   

2(1-3-2) 

CH 636 Advanced Computational Chemistry 

หลักการและการประยุกตใชทฤษฏีทางเคมี

ควอนตัมและการทดลองโดยใชเทคนิคการ

คํานวณดวยคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาดานเคมี  

1. เปลี่ยนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปลี่ยนแปลง

จํานวนหนวยกิต 

3. เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 



หลักสูตร  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต    สาขาวิชา  เคมีประยุกต    พ.ศ. 2555 94 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

 คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส  

2(2-0-4) 

CH 638 Selected Topics in Physical 

Chemistry 

พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีเชิงฟสิกส 

รวมทั้งการประยุกตใช 

รายวิชาใหม 

คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห     

2(2-0-4) 

CH 654 Selected Topics in Analytical 

Chemistry   

พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีวิเคราะห 

รวมทั้งการประยุกตใช 

คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห    

2(2-0-4) 

CH 654 Selected Topics in Analytical 

Chemistry   

ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีวิเคราะหและ

เคมีวิเคราะหประยุกต 

เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 655 วิธีการแยกสาร                   

2(2-0-4)  

CH 655 Separation   Techniques   

หลักการในการแยกสารดวยวิธีการตกตะกอน 

การกลั่น การตกผลึก หลักการและการ

ประยุกตใชเทคนิคทางโครมาโทกราฟชนิดตางๆ 

และเทคนิค 

อิเล็กโทรโฟรีซิส 

คม 655 วิธีการแยกสาร 

3(3-0-6) 

CH 655 Separation Techniques   

หลักการในการแยกสารดวยวิธีการตกตะกอน 

การกลั่น การตกผลึก หลักการและการประยุกต

เทคนิคทางโครมาโทกราฟแบบ ตางๆ และ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

1. เพ่ิมจํานวน

หนวยกิต 

2. เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 657  การสังเคราะหขั้นสูงทางเคมีอินทรีย       

2(2-0-4) 

CH 657  Advanced Organic Synthesis 

วิธีสังเคราะหทางเคมีอินทรียท่ีใชในปจจุบัน การ

วิเคราะหและการวางแผนการสังเคราะหเพ่ือ

นําไปสูโมเลกุลเปาหมายชนิดตางๆ 

- ยกเลิกรายวิชา 

คม 671 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม        

2(2-0-4) 

CH 671 Chemical Application of Group 

Theory 

นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิง

โมเลกุล กลุมชี้บง และตารางอัตลักษณ การ

รวมตัวเชิงเสนของออรบิทัลเชิงอะตอม สมมาตร

ในทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริไดเซชันและ

ออรบิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรและกลุมบงชี้ใน

ทฤษฎีสนามลิแกนดและการสั่นของโมเลกุล 

คม 716 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม        

2(2-0-4) 

CH 716 Chemical Application of Group 

Theory 

นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิง

โมเลกุล กลุมชี้บง และตารางอัตลักษณ การ

รวมตัวเชิงเสนของออรบิทัลเชิงอะตอม สมมาตร

ในทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริไดเซชันและ

ออรบิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรและกลุมบงชี้ใน

ทฤษฎีสนามลิแกนดและการสั่นของโมเลกุล 

เปลี่ยนแปลงรหัส

วิชา 
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คม 672  โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี       

2(2-0-4) 

CH 672  Chromatography-Mass Spectrometry 

หลักการและเครื่องมือของเทคนิคแมสสเปกโทร

เมตรีเม่ือตอกับเทคนิคแกสโครมาโทกราฟและ

เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง 

การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิง

ปริมาณ การนําไปประยุกตในงานดานตางๆ 

ไดแก ดานสิ่งแวดลอม ดานการแพทย ดานนิติ

วิทยาศาสตร เภสัชศาสตร อาหาร ผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ และปโตรเลียม 

คม 757  โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี           

2(2-0-4) 

CH 757  Chromatography-Mass Spectrometry 

หลักการและเครื่องมือของเทคนิคแมสสเปกโทรเม

ตรีเม่ือตอกับเทคนิคแกสโครมาโทกราฟและเทคนิค

โครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง การ

วิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

การนําไปประยุกตในงานดานตางๆ ไดแก ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการแพทย ดานนิติวิทยาศาสตร 

เภสัชศาสตร อาหาร ผลิตภัณฑธรรมชาติ และ

ปโตรเลียม 

1. เปลี่ยนแปลง

กลุมวิชา 

2. เปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา 

คม 677  การออกแบบการทดลองทางเคมี

ประยุกต                             2(0-6-0) 

CH 677  Experimental Design in Applied 

Chemistry 

การคนควา ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะ

เรื่องตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความ

ชํานาญในการทดลองแบบประยุกต โดยนํา

เครื่องมือและเทคนิคตางๆ มาประยุกตใช 

คม 677  การออกแบบการทดลองทางเคมีประยุกต    

2(2-0-4) 

CH 677  Experimental Design in Applied 

Chemistry 

การคนควา ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่อง

ตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความชํานาญใน

การทดลองแบบประยุกต โดยนําเครื่องมือและ

เทคนิคตางๆ มาประยุกตใช 

เปลี่ยนแปลง

หนวยกิต 

- คม 678 เคาโครงงานวิจัยใหมทางเคมี 2(2-0-4) 

CH 678 Original Research proposal in Chemistry 

การนําเสนอและวิเคราะหประเด็นปญหาที่สรางขึ้น

จากการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการ

วิจัยทางเคมี  การออกแบบและนําเสนอโครงงานวิจัย

ใหมและอภิปรายรวมกันระหวางนิสิตและอาจารย 

รายวิชาใหม 

- คม 682 เคมีสะอาด                2(2-0-4)   

CH 682  Green Chemistry 

หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะหระดับไมโคร  

ทางเลือกในการใชรีเอเจนต การใชตัวเรงปฏิกิริยา

ทางชีวภาพในการแบบไมกระทบกับสิ่งแวดลอม 

รายวิชาใหม 

- คม 683  การออกแบบและคนพบยา 2(2-0-4) 

CH 683  Drug Design and Discovery 

การคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือใชเปนสาร

ตนแบบในการพัฒนาเปนยาตัวใหม  วิธีการ

ออกแบบ การสังเคราะห และการวิเคราะหโดย

การบูรณาการความรูทางเคมีทุกสาขา 

รายวิชาใหม 

 

 


