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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

      คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาเคมี 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Chemistry 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 

                 ช่ือยอ    : วท.ม. (เคมี) 

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Master of Science (Chemistry) 

                      ช่ือยอ   : M.Sc. (Chemistry) 
3. วิชาเอก /แขนงวชิา 
 - 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2     ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
5.2 ภาษาทีใ่ช     

ภาษาไทย   เอกสารและตําราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเขาศึกษา    

รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใช และ เขาใจ ภาษาไทยได 
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5.4 ความรวมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียน

การสอนโดยตรง 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร  
 เปนหลักสูตรปรับปรุง  (หลักสูตรเดิมชื่อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมี หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยจะเร่ิมใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา....1... ของปการศึกษา...2555 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่.....8/54........ เมื่อวันท่ี ...25..... เดือน ...สิงหาคม............... พ.ศ....2554..........  

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม 

คร้ังที่....12/54..... เมื่อวันที่ ..21.. เดือน ...ธันวาคม........ พ.ศ.....2554....... 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่................  

เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากองคกร (ถามี) .............................................. 

เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป

การศึกษา 2556 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย หรือ นักวิชาการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของ 

8.2  นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของ  

8.3  ผูเช่ียวชาญ หรือ ผูประกอบการ ในสาขาเคมีหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 

8.4 ที่ปรึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สาํเร็จการศึกษา เลขประจําตัวประชาชน 

1 รศ.ดร.สุนิตย  สุขสําราญ วท.บ.(เคมี), 2520 

วท.ม.(เคมีอินทรีย), 2522  

Ph.D.(Organic Chemistry), 

2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’s University, UK 

xxxxxxxxxxxx 

2 ดร.สจุิตรา  ศรีสังข วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 

2543  

M.S.(Chemistry), 2547 

 

Ph.D.(Chemistry), 2550              

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

xxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.สริิธร  สโมสร วท.บ.(เคมี), 2533   

วท.ม.(เคมีประยุกต), 2537  

Ph.D.(Chemistry), 2548 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

University of Wollongong, 

Australia 

xxxxxxxxxxxx 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันสถานการณดานวิทยาศาสตรของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศที่เปนคูแขงทาง

การคา   การจัดอันดับในระดับสากลของ IMD (Inter Modulation distortion) ในป 2551  ประเทศ

ไทยอยูอันดับที่  27   สวนประเทศที่อยูในอันดับสูง ๆ จะเปนประเทศที่มีความเจริญทางดาน

วิทยาศาสตรและมีความเจริญดานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง  เมื่อเทียบกับประเทศในแถบ

ภูมิภาคเดียวกัน อาทิ  สิงคโปร  ไตหวัน  มาเลเซีย  และญี่ปุน  อยูในอันดับที่ดีขึ้น  แตหากเทียบกับ

ประเทศอ่ืนที่เปนคูแขงของไทย  จะเห็นวาประเทศไทยยังตามไมทันเทคโนโลยี  ปจจัยหลักท่ี IMD 

นํามาใชในการประเมิน คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการลงทุนกับตางประเทศ ดานการผลิต 

ดานสุขภาพ และดานส่ิงแวดลอม  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถดานวิทยาศาสตรกับประเทศใน

ภูมิภาค จะเห็นวาประเทศไทยมีแนวโนมในการพัฒนาดีขึ้น  ปญหาสําคัญของการพัฒนาดาน
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วิทยาศาสตรของไทย  คือ มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาอยูในระดับคอนขางตํ่า  คาใชจายในการวิจัย

และพัฒนามีอยูเพียง 0.24 เปอรเซ็น ของ GDP  สวนในเร่ืองสิทธิบัตรและผลงานตีพิมพของไทยยัง

ตํ่ากวาประเทศคูแขงอยูมาก   

รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น  โดยตอง

สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในดานตาง ๆ  ตามยุทธศาสตร

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2547-2556 การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับความตองการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้ง

ภาคการศึกษา เพ่ือเรงรัดการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรดาน

การวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคม และ การพัฒนาประเทศ 
11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต แมวาความมุงหวังของ

การปฏิรูปการศึกษาจะตองการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ผลของ

การพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษามกีารขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ความสามารถในการ

เชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษาทกุระดับลดลงอยาง

ตอเนื่อง ตลอดท้ังกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเปน

จุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และเปนจุด

ฉุดร้ังการเพ่ิมขีดความ สามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 

สังคมปจจุบันมีความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสังคมแหงความรูที่แขงขัน 

กันดวยความสามารถ การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถจึงมีความจาํเปน เนื่องจากความ

เจริญ กาวหนาของวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลใหความรู

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก ความจําเปนในการ

ตรียมพรอมกําลังคนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปนตองมีการพัฒนาใหมากพอ ตอบสนอง

ความตอง การของภาคเศรษฐกิจและสังคมตอการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความ
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รอบรู และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียม

ทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ    โดยมีมหาวิทยาลัยเปนผูวางกลไกและ

ยุทธศาสตรสําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิต

บุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต  และรองรับการแขงขันใน

ระดับประเทศ และ นานาชาติ  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน   
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มี

วัตถุประสงคในการสรางองคความรู สรางสังคมแหงการเรียนรู และสรางกระบวนการเรียนรูที่

กอใหเกิดปญญา เพ่ือพัฒนาสังคม  มีพันธกิจตอสังคมในการจัดการศึกษา และใหบริการทาง

วิชาการ รวมทั้งเขาไปมีสวนรวมกับสังคมในการสืบสานและสรางสรรคภูมิปญญาใหเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบ

ผลิตบัณฑิตทางดานเคมี จึงจําเปนตองตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบัณฑิตทางดานเคมีอยางมี

ประสิทธิภาพ   เพ่ือใหไดบัณฑิตดานเคมีที่มีสมรรถนะในการทํางานอยางมีประสิทธิผล   และมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ มศว  9 ประการ คือ (1) ใฝรูตลอดชีวิต (2) คิดเปน ทําเปน  

(3) หนักเอาเบาสู (4)  รูกาลเทศะ  (5) เปยมจิตสํานึกสาธารณะ  (6) มีทักษะส่ือสาร (7) ออนนอม

ถอมตน  (8) งามดวยบุคลิก  (9) พรอมดวยศาสตรและศิลป   

การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนการบูรณาการความรูขางตนใหสอดคลองกับ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย  และใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีรอบรูวิชาการ ยึดม่ัน

คุณธรรมจริยธรรม และ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม มุงคนควาวิจัยสรางสรรคผลงานเพ่ือ

ความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาประเทศ และพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

ระดับชาติ และนานาชาติ 
13.   ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
การเรียนรู เขาใจธรรมชาติ และการวิจัยทางเคมี สูสังคมสันติภาพและพ่ึงพาตนเอง 

1.2 ความสําคัญ   

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจุบันเกิดขึ้นควบคูกับพัฒนา

วิทยาศาสตร ซ่ึงจําเปนตองมีความเขาใจวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน อาทิ สาขาเคมี และสามารถ

นําไปใชโดยบูรณาการกับสาขาอื่นๆ ไดอยางสมดุลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งการ

พัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคนวัตกรรมดานเคมีใหทันสมัยและกาวหนาทันตอสถานการณ

ปจจุบัน  ใหเปนผูนําแหงการสรางกลไกของตนแบบในการประดิษฐ   เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา

ดวยวิทยาศาสตร  เศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยหลักสูตรที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู 

ทักษะ ความสามารถระดับสูงสามารถทําการวิจัย สรางองคความรูใหมทางเคมี อยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม สอดคลองกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

ควบคูกับความเจริญกาวหนาของวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว 

ซ่ึงสงผลใหความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก  
1.3 วัตถุประสงค  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

 1. สามารถวิเคราะห สังเคราะหองคความรูทางเคมีที่สามารถสรางองคความรูใหมและ/หรือ 

ผลงานที่กอใหเกิดมูลคาทางทรัพยสินทางปญญา 

 2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองคความรูทางเคมีเชิงลึกจากงานวิจัยที่เกิดขึ้น 

นําไปสูสังคมที่สามารถพ่ึงพาตนเองได 

 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

2.1.  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก  

5 ปโดยพิจารณาจากตัวบงชี้ผล

การดําเนินงาน(KPI)ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป

การศึกษา 

2.1  มีการประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

2.1.1  รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2.1.2  เอกสารการปรับปรุง

หลักสูตร 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับการเปล่ียน แปลง

ของสังคมและเทคโนโลยีตาม

มาตรฐานของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง

ประเทศไทย 

2.2  วิเคราะหหลักสูตรจาก

มหาบัณฑิตและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

2.2.1  รายงานผลการดําเนนิงาน

ของหลักสูตร 

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต 

2.3 เพ่ิมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

2.3.1 กําหนดใหมีการคนควาและ

เอกสารการนําเสนอเปนภาษา 

อังกฤษ 

2.3.2  สนับสนุนใหเขียนปริญญา

นิพนธเปนภาษาอังกฤษ 

2.3.1 จํานวนเอกสารการ

นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

 

2.4 การพัฒนาทักษะการวิจัย 2.4.1  กําหนดใหมีการรายงาน 

ความกาวหนาของการวิจัยตอ

อาจารยที่ปรึกษาทกุภาค

การศึกษา 

2.4.2 สนับสนนุการเสนอผลงาน 

วิจัยของนิสิตในการประชุมระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

2.4.1 จํานวนรายงาน 

ความกาวหนาของการวิจัย 

2.4.2 จํานวนผลงานทีไ่ดรับการ

นําเสนอ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสรางของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ   
  ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
         1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี 
        1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   

การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 และขอที่ 8 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
  ภาคการศึกษาตน            เดือนมิถุนายน – กันยายน 

 ภาคการศึกษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

 ภาคฤดูรอน                     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
2.2   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

     ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวทิยาศาสตร หรือ สาขา

อ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือ ศึกษารายวิชาเคมี หรือรายวิชาท่ีเทียบเทาไมนอยกวา 15 หนวยกติ และมี

คุณสมบัติท่ัวไปเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 
2.3   ปญหาของนิสิตแรกเขา   

2.3.1   มีพ้ืนฐานความรูทางวิชาการตางกนั 

2.3.2   มีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษและการส่ือสาร เทคโนโลยี

สารสนเทศ คอนขางนอย 
2.4   กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

2.4.1   ใหเขาเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม 

2.4.2   จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือใหความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศแกนิสิต 



 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี  พ.ศ. 2554 

13 
 

2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

หนวย : คน 

 ปการศึกษา 

ระดับ 2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปที ่1 10 10 10 10 10 

ช้ันปที ่2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จํานวนผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคม ี

     คาใชจาย 

ยอดสะสม  

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน    

  คาตอบแทนผูสอน (เชน 24 หนวยกิต x 1000 บาทตอชัว่โมง x 15 ครั้งตอภาค)  216,000.00  

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 415,560.00  

  คาใชจายเพือ่การประชาสัมพันธ    

  กิจกรรมตามทีร่ะบใุนโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสิต)   

  คาครุภัณฑทีใ่ชสาํหรับนิสิต   

  

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออืน่ๆ แลวแตหลักสูตร   

  → คาใชจายรวม 631,560.00  

   → คาใชจายตอหวั (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตข้ันตํ่า25 คน)  25,262.40  25,262.40 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบนั/สํานกั   32,001.04 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%) 1,684.16  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%) 1,684.16  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10 3,368.32   

     

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ   42,001.04 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหวั) 10,000  

   คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหวั) -   

     

 หมวดกองทนุพัฒนามหาวิทยาลยั (15%) 7,708.80  49,709.84 
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 หมวดคาใชจายสวนกลาง 28,608   

  คาสวนกลางมหาวทิยาลัย (4,360 x จาํนวนป) 8,720  

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป) 6,000  

  คาธรรมเนียมสาํนกัคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป) 2,080  

   คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป) 11,808   

     

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลกัสูตร    78,317.84 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

           แบบช้ันเรียน 
2.8 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนขามสถาบนัอุดมศึกษา  

การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ขอที่ 38 และขอที่ 39 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต   

   เปนหลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจํานวนหนวยกิตรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวย

กิต และปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

รายละเอียด หนวยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ  12 
        1.1  วิชาแกน  3 
        1.2  วิชาเอกบังคับ  9 
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12  
3. ปริญญานพินธ  12 

รวม ไมนอยกวา 36 
 

3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวิชาบังคับ   
        กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต  ดังนี้ 
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1.  กลุมวิชาแกน กาํหนดใหเรียน  3 หนวยกิต  ดังนี้ 

 คม 573 ความปลอดภัยในหองปฏิบติัการ  AUDIT 

CH 573 Safety in Laboratory  

คม 660 สัมมนาเคมี 1 1(0-2-1) 

   CH 660 Chemistry Seminar 1  

คม 662  สัมมนาเคมี 2 1(0-2-1) 

CH 662 Chemistry Seminar 2  

คม 670 ระเบียบวิธีวิจยัทางเคมี     1(1-0-3) 

CH 670 Chemistry Research Methodology                                        

2.  กลุมวิชาเอกบงัคับ  กาํหนดใหเรียน 9  หนวยกิต  ตามกลุมวิชา ดังนี้ 

 กลุมวิชาเคมอีนนิทรีย   

คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนสิชัน 3 (3-0-6) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย 3 (3-0-6) 

CH 517 Kinetics  and  Mechanisms  of  Reactions in Inorganic 

Chemistry 

 

คม 530 ทฤษฎีกลุมและสเปกโทรสโกประดับโมเลกุล 3 (3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular Spectroscopy  

 กลุมวิชาเคมอิีนทรีย  

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 3 (3-0-6) 

CH 525 Spectroscopic  Techniques  in  Organic  Chemistry  

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขัน้สูง  3 (3-0-6) 

CH 527 Advanced  Organic  Reactions   

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 3 (3-0-6) 

CH 528 Physical   Organic  Chemistry  
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กลุมวิชาเคมเีชิงฟสิกส 
คม 530 ทฤษฎีกลุมและสเปกโทรสโกประดับโมเลกุล 3 (3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular Spectroscopy  

คม 533 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเคมี 3 (3-0-6) 

CH 533 Thermodynamics and Chemical Kinetics  

คม 534 วิธีคณิตศาสตรและเคมีควอนตัม 3 (3-0-6) 

CH 534 Mathematical Methods and Quantum Chemistry  

 กลุมวิชาชีวเคมี  

คม 541 ชีวเคมีขั้นสูง 1 4(4-0-8) 

CH 541 Advanced Biochemistry 1  

คม 542 ชีวเคมีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 

CH 542 Advanced Biochemistry 2  

คม 596 เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสูง    2(0-6-0) 

CH 596 Advanced Biochemistry Techniques  

 กลุมวิชาเคมวีิเคราะห  

คม 558 เคมีวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป 2 (2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry  

คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา 2 (2-0-4) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry  

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือประยุกต 2 (0-6-0) 

CH 594 Applied Instrumental Analysis Laboratory  

คม 655 เทคนิคการแยกสาร  3 (3-0-6) 

CH 655 Separation  Techniques  
 

3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก   

             กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้  

หรือเลือกจากกลุมวิชาเอกบังคับของกลุมวิชาอ่ืน ตามความเหมาะสมกับปริญญานพินธ 
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คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยกุต 2(2-0-4) 

CH 521 Heterocyclic Chemistry and Applications  

คม 524 ผลิตภัณฑธรรมชาติ 2(2-0-4) 

CH 524 Natural  Products  

คม 574 นิติเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 

CH 574 Forensic Analytical Chemistry  

คม 576 เคมีของการเรงปฏิกิริยา 2(2-0-4) 

CH 576 Catalytic Chemistry  

คม 579 เคมีของอาหาร 2(2-0-4) 

CH 579 Chemistry of Food  

คม 585 เคมีคํานวณ 2(2-0-4) 

CH 585 Computational Chemistry  

คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย 1(1-0-2) 

CH 589 Intellectual Property for Research  

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย 2(2-0-4) 

CH 612 Selected  Topics  in  Inorganic  Chemistry   

คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4) 

CH 623  Selected  Topics in Organic  Chemistry  

คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียขัน้สูง 2(2-0-4) 

CH 624 Advanced  Organic  Synthesis  

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 640 หัวขอพิเศษทางชีวเคมี 2(2-0-4) 

CH 640  Selected Topics in Biochemistry   

คม 650 เคมีวิเคราะหทางส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 

CH 650  Environmental Analytical Chemistry   
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คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 

CH 654 Selected  Topics in  Analytical  Chemistry   

คม 674 การประยุกตเคมีในนาโนเทคโนโลย ี 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 682 เคมีสะอาด 2(2-0-4) 

CH 682 Green  Chemistry   

คม 683 การออกแบบและคนพบยา 2(2-0-4) 

CH 683 Drug Design and Discovery  
 

3.1.3.3 ปริญญานพินธ 

             กําหนดใหเรียน  12  หนวยกิต  

คม 699 ปริญญานิพนธ 12 

CH 699 Thesis  
 

ความหมายของเลขรหัสวชิา 
1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
2.  ความหมายของรหัสตวัเลข  
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุมวิชาสําหรับระดับบัณฑติศึกษา 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิชาเคม ี

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวชิาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
 
3.  ความหมายของเลขรหัสวชิา   สาขาวชิาเคม ี
เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึงหมวดวิชาดังตอไปนี ้
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 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 
3.1.4  แผนการศึกษา  

สําหรบันิสิตที่เลือกเรียนกลุมวิชาเคมีอนนิทรีย 
 

ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
วิชาบังคับ 6 หนวยกิต วิชาบังคับ 4 หนวยกิต 

คม 516  เคมีของสารเชิงซอนโลหะ     

              อินทรียของโลหะแทรนสิชัน 

3(3-0-6) คม 517  จลนพลศาสตรและกลไกของ 

              ปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย 

3(3-0-6) 

คม 530  ทฤษฎีกลุมและสเปกโทรส  

              โกประดับโมเลกุล 

3(3-0-6) คม 573  ความปลอดภัยใน     

              หองปฏิบัติการ        

AUDIT 

  คม 670  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 1(1-0-3) 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
รวมจาํนวนหนวยกิต 12 หนวยกิต          รวมจํานวนหนวยกิต 10 หนวยกิต 

ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่2  
วิชาบังคับ 1 หนวยกิต วิชาบังคับ 1 หนวยกิต 

คม 660  สัมมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662  สัมมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปรญิญานิพนธ                             

คม 699  ปริญญานิพนธ                     12   

รวมจาํนวนหนวยกิต 13 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต 
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สําหรบันิสิตที่เลือกเรียนกลุมวิชาเคมีอินทรีย 
 

ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
วิชาบังคับ 6 หนวยกิต วิชาบังคับ 4 หนวยกิต 

คม 527  ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขัน้สูง 3(3-0-6) คม 528  เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

คม 525  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปใน 

              เคมีอินทรีย 

3(3-0-6) คม 573  ความปลอดภัยใน        

              หองปฏิบัติการ              

AUDIT 

  คม 670  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 1(1-0-3) 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 10หนวยกิต 

ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่2  
วิชาบังคับ 1 หนวยกิต วิชาบังคับ 1 หนวยกิต 

คม 660  สัมมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662  สัมมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปรญิญานิพนธ                               

คม 699  ปริญญานิพนธ                       12   

รวมจํานวนหนวยกิต 13 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต 
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สําหรบันิสิตที่เลือกเรียนกลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส   
 

ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
วิชาบังคับ 6 หนวยกิต วิชาบังคับ 4 หนวยกิต 

คม 530  ทฤษฎีกลุมและสเปกโทรสโก  

              ประดับโมเลกุล 

3(3-0-6) คม 533  อุณหพลศาสตรและ    

              จลนพลศาสตรเคมี 

3(3-0-6) 

คม 534  วิธีคณิตศาสตรและเคมี   

              ควอนตัม 

3(3-0-6) คม 573 ความปลอดภัยใน    

             หองปฏิบัติการ          

AUDIT 

  คม 670 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 1(1-0-3) 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 10 หนวยกิต 

ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่2  
วิชาบังคับ 1 หนวยกิต วิชาบังคับ 1 หนวยกิต 

คม 660  สัมมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662  สัมมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปรญิญานิพนธ                               

คม 699  ปริญญานิพนธ                       12   

รวมจํานวนหนวยกิต 13 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต 
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สําหรบันิสิตที่เลือกเรียนกลุมวิชาชีวเคมี    
 

ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
วิชาเอกบงัคับ 6 หนวยกิต วิชาเอกบงัคับ 4 หนวยกิต 

คม 541  ชีวเคมีขั้นสูง 1 4(4-0-8) คม 542  ชีวเคมีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 

คม 596  เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสูง  2(0-6-0) คม 573  ความปลอดภัยใน                

              หองปฏิบัติการ 

AUDIT 

  คม 670 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 1(1-0-3) 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 10 หนวยกิต 

ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่2  
วิชาบังคับ 1 หนวยกิต วิชาบังคับ 1 หนวยกิต 

คม 660  สัมมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662 สัมมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปรญิญานิพนธ                               

คม 699  ปริญญานิพนธ                       12   

รวมจํานวนหนวยกิต 13 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต 
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สําหรบันิสิตที่เลือกเรียนกลุมวิชาเคมีวิเคราะห 
 

ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
วิชาบังคับ 5 หนวยกิต วิชาบังคับ 5 หนวยกิต 

คม 558  เคมีวิเคราะหทางสเปกโทรส 

              โกป 

    2(2-0-4) คม 559  เคมีวิเคราะหทางไฟฟา 2(2-0-4) 

คม 655  เทคนิคการแยกสาร 3(3-0-6) คม 573 ความปลอดภัยใน 

             หองปฏิบัติการ 

AUDIT 

  คม 594  ปฏิบัติการวิเคราะหดวย 

              เคร่ืองมือประยุกต 

2(0-6-0) 

  คม 670 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 1(1-0-3) 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิต 11 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 11 หนวยกิต 

ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ปที ่2  ภาคการศึกษาที ่2  
วิชาบังคับ 1 หนวยกิต วิชาบังคับ 1 หนวยกิต 

คม 660  สัมมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662 สัมมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปรญิญานิพนธ                               

คม 699  ปริญญานิพนธ                       12   

รวมจํานวนหนวยกิต 13 หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
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คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนสิชัน 3(3-0-6) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

 โครงสรางและการสรางพันธะในสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนสิชัน  วิธีการสังเคราะห

โดยจําแนกตามชนิดของลิแกนดและการสรางพันธะ ปฏิกิริยาของสารอินทรียกับโลหะแทรนสิชัน 

ปฏิกิริยาการเติม การกําจัดและปฏิกิริยาการแทรก การประยุกตของสารเชิงซอนโลหะอินทรีย

ของโลหะแทรนสิชัน 

คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย 3(3-0-6) 

CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry  

 หลักการของจลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  ปฏิกิริยา

แทนที่ของสารประกอบอนนิทรียทีม่ีโครงสรางแบบจัตุรัสระนาบและแบบทรงแปดหนา  และการ

นําไปประยกุต 

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยกุต 2(2-0-4) 

CH 521 Heterocyclic Chemistry and Applications  

 โครงสราง สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเฮเทอโรไซคลิก รวมทั้งการหาโครงสราง การ

สังเคราะห และประโยชนท้ังในชีวิตประจาํวัน และอุตสาหกรรม 

คม 524 ผลิตภัณฑธรรมชาติ 2(2-0-4) 

CH 524 Natural Products  

 ประเภทของสารผลิตภัณฑธรรมชาติและฤทธิท์างชีวภาพ  กระบวนการชีวสังเคราะห  การหา

สูตรโครงสราง การสังเคราะหและการเปล่ียนแปลงของสารผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีนาสนใจและ

การประยุกตทางการแพทย  การเกษตร และอุตสาหกรรม 

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry  

 วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนโครงสรางของสารประกอบอินทรีย  การใชเทคนิคใหม ๆ 

อินฟราเรด  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมตรี 
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คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขัน้สูง  3(3-0-6) 

CH 527 Advanced Organic Reactions   

 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียชนิดใหมๆ กลไกของปฏิกิริยา สารมัธยันตรท่ีวองไวและการ 

ประยุกตใชในการสังเคราะห 

 

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

CH 528 Physical Organic Chemistry  

 หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกริิยา  จลนพลศาสตร  และเทอรโมไดนามิกส  ผลของ

ไอโซโทป  ความสัมพันธระหวางโครงสรางและความวองไวตอปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 

ปฏิกิริยาทางแสง 

คม 530 ทฤษฎีกลุมและสเปกโทรสโกประดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular Spectroscopy  

 ทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิงโมเลกุลและสมมาตรกลุม ตัวแทนกลุม การประยุกตทฤษฎีกลุมในกล

ศาสตรควอนตัม การรวมเชิงเสนแบบสมมาตร ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริดออรบิทัล 

และออรบิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีสนามลิแกนดและการส่ันของโมเลกุล การประยุกตใชทฤษฎีกลุม

กับสเปกโทรสโกปของโมเลกุล  

คม 533 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเคมี 3(3-0-6) 

CH 533 Thermodynamics and Chemical Kinetics  

 ทฤษฎีอุณพลศาสตรเชิงสถิติ การอธิบายระบบอนุภาคและสมบัติของสารดวยอุณพลศาสตรเชิง

สถิติ ทฤษฎีการปะทะ ทฤษฎีสภาวะกระตุน ปฏิกิริยาคูขนาน ปฏิกิริยาลูกโซ และจลนพลศาสตร

ของปฏิกิริยาที่เกิดเร็ว 

คม 534 วิธีคณิตศาสตรและเคมีควอนตัม 3(3-0-6) 

CH 534 Mathematical Methods and Quantum Chemistry  

 วิธีคณิตศาสตรเพ่ือความเขาใจและการประยุกตกับทฤษฎีตางๆทางเคมีเชิงฟสิกส ตัวดําเนินการ 

ฟงกชันคล่ืน โครงสรางและสมบัติของอะตอมที่มหีนึง่อิเล็กตรอนและหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎี

และวิธีการประมาณคา ทฤษฎีพันธะเคมีในโมเลกุล 
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คม 541 ชีวเคมีขั้นสูง 1 4(4-0-8) 

CH 541 Advanced Biochemistry 1  

 สมบัติ โครงสรางและวิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลภายในเซลล กลไกการควบคุมระดับเซลล 

จนศาสตรขัน้สูงของเอนไซมและกลไกการเรงปฏิกิริยา  เสถียรภาพและการวิเคราะหโครงรูป 

ของมหโมเลกุล การทํางานรวมกนัของชีวโมเลกุล การจัดโครงสรางดีเอ็นเอ กระบวนการ

เปล่ียนแปลงอารเอ็นเอ ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท 

คม  542 ชีวเคมีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 

CH 542 Advanced Biochemistry 2  

 เทคโนโลยขีองเอนไซมและยีน วิธวิีจัยยุคใหมทางชีวโมเลกุล และชีวเคมีนําสมยั 

คม 558 เคมีวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป 2(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry  

 สมบัติการดูดกลืนและการคายคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ วิธีการ

วิเคราะห และรายละเอียดอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคนิคทางสเปกโทรสโกป แตละประเภท 

รวมไปถึงขอจาํกัด และการประยุกตเทคนคิ 

คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา 2(2-0-4) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry  

 ทฤษฎีเคมีวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทางไฟฟาที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟาตาง ๆ  และการวัดคาการนําไฟฟา 

คม 573 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  Audit 

CH 573 Safety in Laboratory  

 

ความเปนพิษของสารเคมีและวัสดุที่อันตราย การจัดเก็บ และวิธกีารปองกันอันตรายจากสารเคมี  

การแกไขและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเมื่อไดรับสารอันตราย 

คม 574 นิติเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 

CH 574 Forensic Analytical Chemistry  

 การวิเคราะหที่เกี่ยวของกับนิติวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิคทางเคมีวิเคราะหขั้นสูงการวิเคราะห

ดานพิษวิทยา การวิเคราะหเกี่ยวกับยา สารพันธุกรรมสี เสนผม และการลอบวางเพลิง 
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คม 576 เคมีของการเรงปฏิกิริยา 2(2-0-4) 

CH 576 Catalytic Chemistry  

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเคมีของการเรงปฏิกิริยา ประเภทของการเรงปฏิกิริยา การเรงปฏิกิริยาใน

สารละลายที่เปนของแข็ง ของเหลวและแกส สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเรง

ปฏิกิริยา  การประยุกตการเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 

คม 579 เคมีของอาหาร 2(2-0-4) 

CH 579 Chemistry of Food  

 องคประกอบหลัก โครงสรางและเคมีที่เกี่ยวของในระบบของอาหาร เคมีของน้ําในอาหาร โปรตีน

คารโบไฮเดรท ไขมนัเอนไซมในอาหารเคมีของสารเติมแตงในอาหารการศึกษาผลของการแปรรูป

ที่มีตอการเปล่ียนแปลงทางเคมีขององคประกอบสําคัญในอาหารวิธีการวิเคราะหสารสําคัญใน

อาหาร 

คม 585 เคมีคํานวณ 2(2-0-4) 

CH 585 Computational Chemistry  

 ทฤษฏีทางเคมีควอนตัมที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคํานวณดวยคอมพิวเตอร กลศาสตรโมเลกุล 

การคํานวณแบบเซมิเอมพิริคัล และการคํานวณแบบแอบอินนิชโิอ  

คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย 1(1-0-2) 

CH 589 Intellectual Property for Research  

 พ้ืนฐาน และหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาที่เปนสากล ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาทางเคมี การปกปองความหลากหลายพันธุพืช ภูมิปญญาทองถิ่น

ไทย เคร่ืองหมายการคา ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร การออกแบบดานอุตสาหกรรม แผนภูมิวงจรรวม 

และความลับทางการคา รวมทั้งจริยธรรมทางวทิยาศาสตร  

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือประยุกต 2(0-6-0) 

CH 594 Applied Instrumental  Analysis  Laboratory  

 ปฏิบัติการและการประยกุตโดยใชเคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกป เคร่ืองมือทางเคมีไฟฟา และ

เคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟ 
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คม  596 เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสูง   2(0-6-0) 

CH 596 Advanced Biochemistry Techniques  

 
เทคนิคท่ีเกี่ยวกับปฏิบัติการทางชีวเคมี การแยกสารโดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟและอิเล็ก

โทรโฟรีซิส การวิเคราะหสารดวยวิธีทางสเปกโทรสโกป และเทคนิคเบื้องตนทางพันธุวิศวกรรม 

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย 2(2-0-4) 

CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry  

 ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอนินทรีย  และเคมีอนินทรียประยุกต 

คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4) 

CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry  

 ความกาวหนาทางทฤษฎีและเทคโนโลยีที่สําคัญในปจจุบันทางเคมีอินทรีย เคมีอินทรียชีวภาพ 
เคมีอินทรียประยุกต และการประยุกตใช 

คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียขัน้สูง 2(2-0-4) 

CH 624 Advanced Organic Synthesis  

 ความกาวหนาของวิธีสังเคราะหสารอินทรียในปจจุบัน  การวิเคราะหและการวางแผนสังเคราะห

สารอินทรียเพ่ือไปสูโมเลกุลเปาหมายชนิดตาง ๆ 

คม 636 เคมีคํานวณขัน้สูง 2(1-3-2) 

CH 636 Advanced Computation Chemistry  

 หลักการและการประยุกตใชทฤษฏีทางเคมีควอนตัมและการทดลองโดยใชเทคการคํานวณดวย

คอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาดานเคมี 

คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 2(2-0-4) 

CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry  

 ทฤษฎีใหมและ/หรือความกาวหนาในงานวิจัยทางเคมีเชิงฟสิกส และเคมีเชิงฟสิกส
ประยุกต 

 

คม 640 หัวขอพิเศษทางชีวเคมี                                            2(2-0-4) 

CH 640 Selected Topics in Biochemistry  

 ทฤษฎีและความกาวหนาของเทคโนโลยีทางชีวเคมี และชีวเคมีประยุกต 
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คม 650 เคมีวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

CH 650 Environmental Analytical Chemistry  

 การตรวจวิเคราะหและประเมินสภาพของส่ิงแวดลอม มลพิษทางอากาศ น้ํา และดิน โดยอาศัย

เทคนิคและเคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห 

คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 

CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry  

 หัวขอท่ีอยูในความสนใจและความกาวหนาทางเคมีวิเคราะห และเคมีวเิคราะหประยุกต 
คม 655  เทคนิคการแยกสาร  3(3-0-6) 

CH 655 Separation Techniques  

 

 

หลักการในการแยกสารดวยวิธีการตกตะกอน การกล่ัน การตกผลึก หลักการและการประยุกต

เทคนิคทางโครมาโทกราฟแบบตางๆ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สวนประกอบและการทํางาน

ของเคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟและอิเล็กโทรโฟรีซิส 

คม 660  สัมมนาเคมี 1                                                                                                         1(0-2-1) 

CH 660 Chemistry Seminar 1  

 ศึกษาคนควาบทความวิจัยใหมๆที่สําคัญทางเคมี วิเคราะหความกาวหนาทางการวิจัย วิจารณ 
สังเคราะหองคความรู นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับที่ประชุม 

คม 662 สัมมนาเคมี 2  1(0-2-1) 

CH 662 Chemistry Seminar 2  

 คนควาบทความวิจัยทางเคมี  วิเคราะหความกาวหนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอปรญิญานิพนธ 
วิจารณ สังเคราะหองคความรู นําเสนอและแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกับท่ีประชุม 

คม 670 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 1(1-0-3) 

CH 670 Chemistry Research Methodology  

 

เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูลทางเคมีจากเอกสารและฐานขอมูล การเขียนโครงรางวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การรวบรวม วิเคราะหและสรุปผล และการเตรียมเอกสารวิจัยทาง

เคมีเพ่ือเผยแพรผลงาน 
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คม 674 การประยุกตเคมีในนาโนเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 

CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

 หลักการประยุกตความรูทางเคมีกับนาโนเทคโนโลยีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของ

อนุภาคในระดับนาโน การจาํลองโมเลกุล และวิธีการสังเคราะหอนุภาคระดับนาโน 

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล 2(2-0-4) 

CH 676 Combinatorial Chemistry  

 บทบาทของเคมีคอมบิเนทอเรียลในงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารใหมๆที่ใชในการบําบัดโรคหลักการ

ของการใสรหัสและการประยุกตใชในการสังเคราะหกลุมสารท่ีมีความหลากหลาย  โครงสราง 

การออกแบบการสังเคราะหกลุมสารใหมีสภาวะท่ีดีที่สุดโดยวิธีวิเคราะหแบบยอนกลับ  การ

คัดเลือกตัวเช่ือม และการสลายตัวเช่ือมทีเ่หมาะสม การติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาคของแข็งโดย

เทคนิคสเปกโทรสโกป 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 2(2-0-4) 

CH 677 Experimental Design in Chemistry  

 การคนควา ออกแบบการวจัิยและทดลองเฉพาะเร่ืองตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความ

ชํานาญในการทดลองแบบประยุกตโดยนําเคร่ืองมือและเทคนิคตางๆมาประยกุตใช 

คม 682 เคมีสะอาด 2(2-0-4) 

CH 682 Green Chemistry  

 หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะหระดับไมโคร  ทางเลือกในการใชรีเอเจนต  การใชตัวเรง

ปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบไมกระทบกับส่ิงแวดลอม 

คม 683 การออกแบบและคนพบยา 2(2-0-4) 

CH 683 Drug Design and Discovery  

 การคนหาสารออกฤทธิท์างชีวภาพเพ่ือใชเปนสารตนแบบในการพัฒนาเปนยาตัวใหม กลไกการ

ออกฤทธ์ิและความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับฤทธ์ิชีวภาพของสาร วิธีการออกแบบ  การ

สังเคราะห  และการวิเคราะหโดยการบูรณาการความรูทางเคมี 

คม 699 ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

CH 699 Thesis  

 ทําการวิจัย วเิคราะห สังเคราะหปญหา หรอืการสรางเครือ่งมือ รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล การ
เขียนรายงานการวิจัยอยางเปนระบบ เพื่อใหไดองคความรูใหมทางเคม ี
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3.2  ชื่อ สกุล  เลขประจาํตัวประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.สุนิตย  สุขสาํราญ* วท.บ.(เคมี), 2520 

วท.ม.(เคมีอินทรีย), 2522  

Ph.D.(Organic Chemistry), 2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’s University, UK 

Xxxxxxxxxxxx 

2 ดร.สุจิตรา  ศรีสังข* วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2543  

M.S.(Chemistry), 2547 

 

Ph.D.(Chemistry), 2550                          

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

Xxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.สริิธร  สโมสร* วท.บ.(เคมี), 2533   

วท.ม.(เคมีประยุกต), 2537  

Ph.D.(Chemistry), 2548 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

University of Wollongong, 

Australia 

Xxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ดร.มะยูโซะ  กูโน วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2538 

วท.ม.(เคมี), 2541  

ปร.ด.(เคมี) พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

Xxxxxxxxxxxx 

5 ดร.พัชรินทร ชัยสวุรรณ วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2543 

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย

ประยุกต), 2546  

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห), 2551 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

Xxxxxxxxxxxx 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.2.2 อาจารยประจํา 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.พรพิมล  มวงไทย วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2521  

วท.ม.(เคมีวิเคราะห), 2524 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร), 2546 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

- 

2 รศ.ดร.สุนิตย  สุขสําราญ วท.บ.(เคมี), 2520 

วท.ม.(เคมีอินทรีย), 2522  

Ph.D.(Organic Chemistry), 2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’s University, UK 

- 

3 ผศ.ดร.ธรียุทธ  ลิ่วพร วท.บ.(เคมี), 2539 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ - 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

เจริญวงศ Ph.D.(Chemistry), 2544 Michigan Technological 

University, USA 

4 ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง วท.บ.(เคมี), 2537   

วท.ม.(เคมีอนินทรยี), 2540 

วท.ด.(เคม)ี, 2547 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 

5 ผศ.พนอ  อัศวรจุานนท วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2515  

วท.ม.(ชีวเคมี), 2517 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- 

6 ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค

พันธ 

วท.บ.(เคมี), 2539 

M.S.(Chemistry), 2544 

 

Ph.D.(Chemistry), 2547 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri-  

Columbia, USA 

University of Missouri-  

Columbia, USA 

- 

 

 

 

 

7 ผศ.ดร.มณีกานต    

ชินวรรังสี 

วท.บ.(เคมี), 2542   

ปร.ด.(เคมีอินทรีย), 2547 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

8 ผศ.ดร.มะยูโซะ  กูโน วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2538 

วท.ม.(เคมี), 2541  

ปร.ด.(เคมี), 2546 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

- 

9 ผศ.รัตนา  สัมพันธชิต วท.บ.(ชีวเคมี), 2517 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2521 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลยั มหิดล 

- 

10 ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง วท.บ.(เคมี), 2527   

วท.ม.(เคมีวิเคราะห), 2538 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 

11 ผศ.ดร.รชันก  ปนแกว วท.บ.(เคมี), 2541   

วท.ม.(เคมีอินทรีย), 2544 

ปร.ด.(เคมีอินทรีย), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

12 ผศ.ดร.สิริธร  สโมสร วท.บ.(เคมี), 2533   

วท.ม.(เคมีประยุกต), 2537  

Ph.D.(Chemistry), 2548 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

University of Wollongong, 

Australia 

- 

13 ผศ.ดร.สุนนัท   

ชัยนะกุล 

วท.บ.(เคมี), 2521 

Ph.D.(Organic Chemistry), 2526 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

University College, 

Cardiff, UK 

- 

14 ผศ.ดร.อภญิญา  ชยัวิ

สุทธางกรู 

วท.บ.(เคมี), 2534 

Ph.D.(Chemistry), 2541 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

University of Connecticut, 

USA 

 

- 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

15 ดร.เกรียงศักด์ิ  สงศรีโรจน วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1), 2547   

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย

ประยุกต), 2549  

Ph.D.(Chemistry), 2554  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of York, UK 

- 

 

 

 

16 ดร.งามจิต   ไพรงาม วท.บ.(เคมี), 2537  

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย

ประยุกต), 2541 

Ph.D.(Chemistry), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

- 

17 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ     B.A. (Chemistry), 2549 

Ph.D. (Chemistry), 2554 

Cornell University, USA 

University of California at 

Berkeley, USA 

                - 

18 ดร.นวลละออ  รัตนวิมาน

วงศ 

วท.บ.(เคมี), 2540  

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย

ประยุกต), 2543 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห), 2548 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

19 ดร.ประเสรฐิ  พัฒนา

ประทีป 

วท.บ.(เคมี), 2534  

วท.ม.(เคมีประยุกต), 2537 

วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ), 2547 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

- 

20 ดร.ปยรัตน  ดรบัณฑิต กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี), 2538 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห) ), 2543 

กศ.ด.(วทิยาศาสตรศึกษา), 2551 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- 

21 ดร.ปยะดา   จิตรต้ัง

ประเสรฐิ 

วท.บ.(เคมี), 2541 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

22 ดร.พัชรินทร  ชัยสุวรรณ วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2543 

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย

ประยุกต), 2546  

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห), 2551 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- 

23 ดร.พนารัตน  อรณุรัติยา

กร 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2539   

 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2542 

Ph.D.(Biomolecular Science), 2550 

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

University of Okayama, 

Japan 

 

- 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

24 ดร.วีณา  เสียงเพราะ วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2541  

วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2549 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 

25 ดร.สุเชาวน  ดอนพุดซา วท.บ.(ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2), 2547 

วท.ด.(ชีวเคมี), 2553 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 

26 ดร.สจุิตรา  ศรีสงัข วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2),  2543  

M.S.(Chemistry), 2547 

 

Ph.D.(Chemistry), 2550                          

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

- 

 
4. องคประกอบเกีย่วกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

ไมมี 

5. ขอกําหนดเก่ียวกบัการทาํปริญญานพินธ  
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

 กําหนดใหนิสิตทําการวิจัย วิเคราะห สังเคราะหปญหา หรือการสรางเคร่ืองมือเกี่ยวกับ 

  การศึกษาวิจัยในสาขาวิชาเคมี 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถดําเนินการวิจัย  

 และเผยแพรผลงานวิจัยได 

5.3 ชวงเวลา  

ช้ันปท่ี 1 และ 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต   

12 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

(1)  มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

 (2)  อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

(1)  อาจารยทีป่รึกษาและนสิิตกําหนดหวัขอ และเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
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(2)  ประเมินผลจากความกาวหนาในการดําเนินงานวิจยัโดยอาจารยทีป่รึกษาตามระยะเวลา

ที่กําหนด 

(3)  อาจารยทีป่รึกษาและนสิิตเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ

เพ่ือประมวลผลรายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต  

คุณลักษณะพิเศษของนสิิต กลยทุธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 

สามารถวิเคราะห สังเคราะหองคความรู

ทางเคมี นําไปประยุกตในงานวิจัยที่

สามารถสรางองคความรูใหมและ/หรือ 

ผลงานทีก่อใหเกิดมูลคาทางทรัพยสิน

ทางปญญา 

ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งจัดกิจกรรมทั้งในและ

นอกช้ันเรียนเพ่ือใหนิสิตมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมี

ความสามารถวิเคราะห สังเคราะหองคความรู  

 

มีทักษะดานวิชาการทางเคมี 

 

มีความรูภาษาอังกฤษดานวิชาการทาง

เคมีระดับส่ือสารได 

 

- สงเสริมใหนิสิตเขารวมการประชุมวิชาการในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

- สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไดแก 

การใหสัมมนา การเขียนวิทยานิพนธ รวมทัง้การการเชิญ

ผูเชี่ยวชาญตางชาติมาใหสัมมนาหรือมาสอนในบางรายวิชา 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรูในแตละดาน  

มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  มีความซื่อสัตยสุจริต  

(2)  มีระเบียบวินัย 

(3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย 

(4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 

(5)  มีจิตสาธารณะ 

  

(1 )   สอดแทรกเนื้ อหาในมิติทางคุณธรรม 

จริยธรรม 

(2)  ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และความ

ซื่อสัตย 

(3)  มีรายวิชาที่ปลูกฝงการมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(4)  จัดกิจกรรมสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรง

ตอเวลา การแตงกาย และการปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2)  มีการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมและ

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

(3)  ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย ความ

รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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2.2 ดานความรู 
 

  

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  มีความรูความเขาใจอยางถองแทในสาระ

หลัก ทฤษฎีและทักษะทางดานเคมีที่สําคัญ 

(2)  สามารถนาํความรูมาประยุกตในการศึกษา

คนควาทางวิชาการและตอยอดองคความรูได 

(3)  มีความเขาใจการวิจัยเคมีและสามารถทํา

การวิจัยในสาขาเฉพาะดานเคมีอยางลึกซึ้ง 

(4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และการวิจยัดานเคมีอยางตอเนื่องและทันสมัย

เพื่อพัฒนาองคความรูใหม 

(1)  จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

แนะนาํวิธีการเรียนรูและการสืบคนขอมูลดวย

ตนเอง 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย

รูปแบบ เชน การบรรยาย  การฝกปฏิบัติ  การ

สัมมนา  การทําแบบฝกหัด  การศึกษานอก

สถานที่ 

(3)  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน เขารวมการ

ประชุมวิชาการ 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ปฏิบัติงานของนิสิตในดานตาง ๆ คือ 

(1)  ทดสอบยอย 

(2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาค

การศึกษา 

(3)  รายงาน 

(4)  เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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2.3 ดานทกัษะทางปญญา 
 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล 

ตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(2)  ใชทักษะทางวิทยาศาสตรที่มีในการรวบรวม

ความรูจากแหลงขอมูลตางๆไดอยางเหมาะสม 

(3)  บูรณาการความรูเพื่อแกปญหาทางเคมีได

อยางสรางสรรค 

(4)  วางแผนและดําเนินการวิจัยไดดวยตนเอง 

โดยคํานึงถึงผลกระทบสังคม และสิ่งแวดลอม 
 

จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะ

การวิเคราะห ทักษะการคิด จากสภาพปญหา

หรือสถานการณจริง ทั้งในระดับบุคคลและกลุม 

เชน 

(1)  จัดใหมีการคนควาและทดลองดวยตนเอง มี

การนําเสนอผลงานจากการคนควา และมกีาร 

อภิปรายในหองเรียนหรือในหองสัมมนา 

(2)  จัดใหการนําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

(3)  จัดใหมีการแกปญหาที่เกิดจากการทํางาน

วิจัยดวยตนเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยให 

คําแนะนํา 

(4)  จัดใหมีการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัย

ในงานประชุมทางวิชาการ 

(1)  ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย ความ

รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(2)  ประเมินจากขอสอบที่เนนใหนิสิตไดคิด 

วิเคราะห อธิบายแนวคิดของการแกปญหาโดย

การประยุกตความรูที่ไดเรียนมา 

(3)  ประเมินจากทักษะที่นิสิตใชในการแกปญหา

ที่เกิดขึ้นระหวางทํางานวิจัย 
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2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  มีความรับผิดชอบอยางสูงตอตนเอง  งานที่

ไดรับมอบหมาย และการพัฒนาการเรียนรูทั้งของ

ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ

ปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น 

(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยาง

เหมาะสมกับบทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบ

ของตน   

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน  

(2)  มอบหมายงานใหจัดทําเปนกลุม 

 

( 1 )   ป ร ะ เ มิ น จ า กพฤ ติ ก ร ร มที่ แ ส ด ง ถึ ง

ค ว าม สัม พันธ ร ะ หว า งบุ คคล  และความ

รับผิดชอบ ในการทํากิจกรรมกลุม 

( 2 )   ป ระ เ มิ น จ า กกา รมี ส ว น ร ว ม ในก า ร

วิพากษวิจารณในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผล

ของผูที่มีความคิดเห็นแตกตาง 

(3)  ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย ความ

รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  ใชวิธีทางสถิติในการคัดกรองขอมูลทาง

วิทยาศาสตร 

(2)  ถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวจิัยได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(3)  สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ  

(4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ

ติดตามความกาวหนาทางวชิาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(1)  มีรายวิชาที่ฝกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  การมอบหมายงานใหสืบคน  

(3) การศึกษาคนควาดวยตนเอง รวบรวมและ

นําเสนอขอมูล 
 

(1)  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(2)  ประเมินจากการนําเสนอผลงาน และการ

เขียนรายงาน 
 

 
 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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•  ความรับผิดชอบหลัก                   ο ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

 วิชาแกน                     
คม 573 ความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร • • • ο ο ο • ο ο • ο • ο • ο ο ο ο ο ο 
คม 660 สมัมนาเคมี 1 • • ο • ο • • • • • • ο ο • ο ο ο ο • • 
คม 662 สมัมนาเคมี 2 • • ο • ο • • • • • • • • • ο ο • ο • • 
คม 670 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคม ี • • ο • • • • ο • • • ο • • • • ο • • • 
 วิชาเอกบงัคับ                     
 กลุมวิชาเคมอีนนิทรีย                     
คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรีย   

             ของโลหะแทรนสิชัน • • ο  ο ο • • ο • • • ο ο • ο • ο • • • 

คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของ 

             ปฏิกิริยาเคมีอนิน ทรีย • • ο  ο ο • • ο • • • ο ο • ο • ο • • • 

คม 530 ทฤษฎีกลุมและสเปกโทร 

สโกประดับโมเลกุล 

 
• • • ο ο • • • ο • • • ο • ο ο • ο ο • 
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•  ความรับผิดชอบหลัก                   ο ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

 กลุมวิชาเคมีอินทรีย                     

คม 525  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปใน 

              เคมีอินทรีย • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง  • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
 กลุมวิชาเคมเีชิงฟสิกส                     
คม 533 อุณหพลศาสตรและจลนพล  

             ศาสตรเคม ี • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คม 534 วิธีคณิตศาสตรและเคมีควอนตมั • • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο ο ο ο ο • 
 กลุมวิชาชีวเคมี                     
คม 541 ชีวเคมีขั้นสูง 1 • • • ο ο • ο ο • • ο ο ο • ο ο ο ο ο • 
คม 542 ชีวเคมีขั้นสูง 2 • • • ο ο • ο ο • • ο ο ο • ο ο ο ο ο • 
คม 596 เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสงู • • • ο ο • ο • • • • ο • • • ο • ο ο ο 
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•  ความรับผิดชอบหลัก                   ο ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

 กลุมวิชาเคมวีิเคราะห                     

คม 558 เคมีวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป • • ο ο ο • • ο ο ο • ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο • ο ο ο • 
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวย  

             เครื่องมือประยุกต • • ο • ο • • ο ο • ο • • • • • • ο ο ο 

คม 655 เทคนิคการแยกสาร • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο • ο ο • ο 
 หมวดวชิาเลือก                       

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลกิและ 

             การประยุกต • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คม 524 ผลิตภณัฑธรรมชาต ิ • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
คม 574 นิติเคมวีิเคราะห • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο • ο ο ο • 
คม 576 เคมีของการเรงปฏิกิริยา • • ο ο ο • • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • ο ο 
คม 579 เคมีของอาหาร • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
คม 585 เคมีคํานวณ • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
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•  ความรับผิดชอบหลัก                   ο ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการ 

             วิจัย • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย • • •  • ο • • • • • • • ο • ο • ο • • • 
คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
คม 624 การสังเคราะหทางเคมอีินทรีย 

             ขั้นสูง • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คม 636 เคมีคํานวณขั้นสูง ● ● ο ● ο ● ● ● ● ● ● ● ● ● ο ο ο ● ο ● 
คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส ● ● ο ο ο ● ● ο ● ● ο ● ο ● ο ο ο ο ● ● 
คม  640 หัวขอพิเศษทางชีวเคม ี • • • ο ο • ο ο • • ο ο ο • ο ο ο ο ο • 

คม 650 เคมีวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม • • • ο • • • ο ο • • ο ο • ο • ο ο • • 
คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο • ο ο • • 
คม 674 การประยุกตเคมีในนาโน 

            เทคโนโลย ี • • ο ο ο • • ο ο • • • ο • • • ο ο ο • 

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล • • ο ο ο • • ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคม ี • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
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•  ความรับผิดชอบหลัก                   ο ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คม 682 เคมีสะอาด • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο • ο ο • • 
คม 683 การออกแบบและคนพบยา • • ο ο ο • • ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
คม 699 ปริญญานิพนธ • • ο ο • • • • ο • • ο ο • • ο ο • ο • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสิต 
1.   กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดบัคะแนน (เกรด)  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  

ซ่ึงการประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขัน้  ดังนี้ 

 ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขัน้ 

              A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

              B ดี (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 

ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดังนี ้   

 สัญลักษณ                  ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนที่พอใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 

   AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit) 

 I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 

  IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน (In progress)     
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซ่ึงเปนตามเกณฑการ 

ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอนในแตละภาคการศึกษา  

2.1  กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตร 

2.2 อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน และให

สอดคลอง 
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กับกรอบมาตรฐานหลักสูตร  ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกัน 
3.   เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 

หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอที่ 48 

นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลัยนีไ้มนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  

3. ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  

4. สอบภาษาตางประเทศได 

5. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา

นิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง  

6. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  

7. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึง่

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเร่ืองเต็ม (Full 

Paper)  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1.   การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม      

จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมเพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน 

หลักสูตรและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดาน

วิชาการ รวมทัง้การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
2.   การพฒันาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย     

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยทุธการสอน และการวัดการประเมินผลการ  

เรียนรู  

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1)  มีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน มีการ

ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาํผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

(2)  มีกลไกสงเสริม และทุนสนับสนนุ ใหอาจารยสามารถพัฒนาตนเอง และสรางผลงาน

วิชาการในสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และ/หรืองานสรางสรรคอื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร

ไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร   

(1)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ประจําคณะวทิยาศาสตร 

(2)  คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการ

เรียนการสอนใหเปนไปตามวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

(3)  มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในแตละ

รายวิชาทุกภาคการศึกษา 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบรหิารงบประมาณ 
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คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อตํารา ส่ือ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม 

ใชทรัพยากรการเรียนรูในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก 

1. ตํารา  หนังสือ  ส่ือและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 

เน้ือหา 
ตําราและหนังสือ

ภาษาอังกฤษ (เลม) 

ตําราและหนังสือ

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 
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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-journa 

จํานวน 6 สาขาวิชา 
2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

    1. ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ ส่ือ และตํารา ไปยังแหลงคนควาทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย 

2. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน 

3. จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.4  การประเมนิความเพียงพอของทรพัยากร 

1.  ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

2. จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1  การรับอาจารยใหม 
 การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ  โดยกําหนดใหอาจารยใหมตองมีคุณวฒุิที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูสอนรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล

และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ  

 แตงต้ังคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ ที่สอดคลอง

กับรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ใหมีบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  เพ่ือทําหนาท่ีประสานการดําเนนิงานของหลักสูตร  โดยมี

คุณวุฒไิมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

4.2  การเพ่ิมทกัษะความรูเพ่ือการปฏบิัตงิาน 
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 จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะความรูและประสบการณการปฏิบัติงาน ใน

ดานตาง ๆ อยางนอยคนละ 1 คร้ังตอป 
5. การสนบัสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 
1.  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนาํและคําปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทกัษะชีวิต 

2.  มีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการในการทาํกิจกรรมของนิสิต 
5.2 การอทุธรณของนิสิต 

นิสิตสามารถดําเนินการอุทธรณไดในกรณีที่มีขอสงสัยตางๆเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 

6.2  มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 

6.3  นําขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงานมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)   

ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

 

     

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

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทกุรายวิชา 
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ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปท่ี 5 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 
     

(11) ระดับความพงึพอใจของนิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหมที่มตีอ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมนิ และปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
1.  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

  2.  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 

3.  ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

4.  ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 
1.2   การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.  ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

2.  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใชใน

การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

3.  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยเพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกล

ยุทธการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและ 

ผูเกี่ยวของ 

 4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยทุธการสอน โดยใชผลการประเมินเปน

ฐานในการปรับปรุง 
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 4.3 เชิญผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

หลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร  
สรุปผลการวิพากษหลักสูตร และการดําเนินการของการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒ ิ ศ. ดร. อภิชาต สุขสําราญ และ ศ. ดร. ธวัชชัย ตันฑุลาน ิ

ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ การดําเนนิการของการปรับปรุงหลักสูตร 

1. จํานวนหนวยกิตหมวดวชิาบังคับ (ทั้งกลุมวิชา

แกนและกลุมวิชาเอกบังคับ) มีจํานวนหนวยกิตที่

ตายตัว ไมจําเปนตองระบุ “ไมนอยกวา…หนวย

กิต” 

1. ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

2. 2. หลักสูตร  

2.1 โครงสรางหลักสูตร  

- กรุณาตรวจสอบเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

- เรียน course work มากเกินไป ทําใหมีเวลาทํา

วิจัยนอย 

2.2 หมวดวิชาบังคับที่กําหนดใหเรียน 

- คม 670 ระเบียบวิธวิีจัย ไมแนใจวัตถุประสงคที่

สําคัญในการมีวิชานี้ แตจากคําอธิบายรายวิชาท่ี

ปรากฏจะตรงกับส่ิงที่ตองการหรือไม 

- คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี

ประยุกต จะมโีอกาสเปดสอนหรือไม 

 

- คม 66x สัมมนาตัวที่ 2 อาจจะนําเสนองานวิจัย

ของตนเอง 

- เพ่ิม individual study หรือ independent 

study 2 หนวยกิต 

2.3. คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาโดยรวมอยูใน

เกณฑดี แตมีขอคิดเห็นโดยรวมดังนี้ 

-  วิชาสัมมนาวิชาท่ี 2 (เชน คม 664 สัมมนาเคมี

อินทรีย) ควรเปนการนําเสนอผลงานวิจยัท่ีนิสิตได 

 

2.1ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว

โดยไดตรวบสอบใหสอดคลองกับเกณฑของ

มหาวิทยาลัย 

 

2.2 ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

- ไดมีการตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาแลว 

 

 

- เปนวิชาเลือกในหลกัสูตร และมีการเปลี่ยนแปลง

ช่ือรายวิชาเปน คม 677 การออกแบบการทดลอง

ทางเคมี 

- ภาควิชาไดทาํการปรับปรุงตามคําแนะนาํแลว 

 

- ในทางปฏิบัติ มีรายวิชาทีค่วามคลายคลึงกันอยู

แลว 

 

 

-  ภาควิชาไดปรับวิชาสัมมนาของแตละสาขา เปน

สัมมนาวิชาที่ 2 ที่นาํเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 
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ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุ ิ การดําเนนิการของการปรับปรุงหลักสูตร 

ทํามาเพ่ือใหเกิดการวิจารณและใหขอเสนอแนะ

เพ่ือใหงานวิจัยดียิ่งขึ้นหรือแกปญหาที่กาํลัง

ประสบอยู 

- กรุณาพิจารณาคําอธิบายรายวิชาวิชา คม 670 

ระเบียบวิธีวิจัย 

- CH 530 Group theory and molecular 

spectroscopy ไมมี NMR EPR และ 

spectroscopy อ่ืนๆ รวมทั้ง X-Ray 

 

 

 

- ไดมีการตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาแลว 

 

- ภาควิชาไดทาํการปรับปรุงตามคําแนะนาํแลว 

 

 

3. วิชาสัมมนา course แรก เร่ิมภาค 2 ของป

การศึกษาแรกจะเร็วเกินไป เพราะนิสิตยังยุง

กับการเรียน coursework อ่ืนๆ ถาจัดเปนป 2 

ภาค 1 ไดจะพอดี สวน courseที ่2 ก็เล่ือนไปป 

2 ภาค 2 จะพอดีเวลา ใหนิสิตไดมีผลงานวิจัย

มานาํเสนอได 

3. ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

4. ปริญญานิพนธ ควรแบงจํานวนหนวยกิตในการ

ลงทะเบียน 

4. ภาควิชาดําเนินการตามหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัย 

5.  หมวดที่ 1 ขอ 13  นาจะระบุเพียงวา “ ไมม”ี 5. ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

6. หมวดที่ 3 ขอ 2.2.1 เติม “พ.ศ. 2548” ขางทาย 6.  ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

และไดปรับแก พ.ศ. 2548 เปน พ.ศ. 2554 

7. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.2  คําวา “ไมนอยกวา” นาจะ

ใชกับหมวดวชิาเลือกเทานัน้ (ดูขออ่ืน ๆ ดวย) 

7. ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

 

8. คม 670 ระเบียบวิธีวิจัย “ 1(0-2-1)” ไมมี

บรรยายเลย 

8. ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

9. “  CH 596 Advanced Biochemistry 

Technique” ควรมี “s” ที่คําทายหรือไม 

9. ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 

10. “ คม 636 เคมีคํานวณ” ควรมีคําวาขัน้สูง

ตอทาย 

10. ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว 
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รายงานการประชุม 
โครงการวพิากษหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคม ี

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 
ผูทรงคุณวุฒิ 
1.  ศาสตราจารย  ดร.อภิชาต  สุขสําราญ  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2.  ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ     ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ผูเขารวมประชุม 
1.    รองศาสตราจารยภาณี วัฒนโอฬาร  2.   รองศาสตราจารยสุนิตย สุขสําราญ  

3. รองศาสตราจารยสุภาลักษณ ปรัชชญาสิทธิกุล 4.    ผูชวยศาสตราจารยธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ 

5.   ผูชวยศาสตราจารยแพน ทองเรือง  6.    ผูชวยศาสตราจารยมณีกานต ชินวรรังสี 

7.    ผูชวยศาสตราจารยมะยูโซะ กูโน  8.    ผูชวยศาสตราจารยรัตนา สัมพันธชิต 

9.    ผูชวยศาสตราจารยวราดุล ฉัตรทอง  10.  ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 

11.  อาจารยเกรียงศักดิ์ สงศรีโรจน   12.   อาจารยงามจิต ไพรงาม 

13.  อาจารยนวลละออ รัตนวิมานวงศ  14.   อาจารยปยะดา จิตรต้ังประเสริฐ 

15.  อาจารยปยรัตน ดรบัณฑิต   16.   อาจารยประเสริฐ พัฒนาประทีป 

17.  อาจารยพนารัตน อรุณรัติยากร   18.   อาจารยภัทณีญา ไชยสุข 

19.  อาจารยรัชนก ปนแกว    20.   อาจารยสุจิตรา ศรีสังข   

21.  อาจารยสุเชาว ดอนพุดซา   22.   อาจารยสุดาลักษณ โกเฮงกุล 

23.  อาจารยอนัญญา ไตรบํารุงสุข 

 

ผูไมเขารวมประชุม 
1.   รองศาสตราจารยพรพิมล มวงไทย  2.   รองศาสตราจารยยงยุทธ ตัณฑุลเวสส 

3.   ผูชวยศาสตราจารยจินดา แตมบรรจง                  4.    ผูชวยศาสตราจารยพนอ อัศวรุจานนท                     

5.   ผูชวยศาสตราจารยสุนันท ชัยนะกุล    6.   อาจารยพรพิมล ประยงคพันธ      

7.   อาจารยนิรันดร พงษพันธุ   8.   อาจารยพัชรินทร ชัยสุวรรณ 

9.   อาจารยวีณา เสียงเพราะ   
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เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น.   
สาระการประชุม 

1. ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป หัวหนาภาควิชาเคมี กลาวตอนรับผูทรงคุณวุฒิ และชี้แจงวัตถุประสงคของการ

ประชุม  

2. รศ.ดรสุนิตย สุขสําราญ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรไดขอความคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากผูทรงวุฒิ

และคณาจารยท่ีเขารวมประชุมในภาพรวมของหลักสูตรโดยพิจารณาความเหมาะสมในแตละหัวขอในเอกสาร 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ฉบับราง)  

ท่ีประชุมไดมีการวิพากษหลักสูตร และใหขอเสนอแนะโดยสรุปดังน้ี 

1. จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาบังคับ (ท้ังกลุมวิชาแกนและกลุมวิชาเอกบังคับ) มีจํานวนหนวยกิตท่ีตายตัว ไม

จําเปนตองระบุ “ไมนอยกวา…หนวยกิต” 

2. หลักสูตร  

2.1 โครงสรางหลักสูตร  

- กรุณาตรวจสอบเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- เรียน course work มากเกินไป ทําใหมีเวลาทําวิจัยนอย 

2.2 หมวดวิชาบังคับท่ีกําหนดใหเรียน 

- คม 670 ระเบียบวิธีวิจัย ไมแนใจวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการมีวิชาน้ี แตจากคําอธิบายรายวิชาท่ี

ปรากฏจะตรงกับสิ่งท่ีตองการหรือไม 

- คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมีประยุกต จะมีโอกาสเปดสอนหรือไม 

- คม 66x สัมมนาตัวท่ี 2 อาจจะนําเสนองานวิจัยของตนเอง 

- เพ่ิม individual study หรือ independent study 2 หนวยกิต 

2.3. คําอธิบายรายวิชา เน้ือหาโดยรวมอยูในเกณฑดี แตมีขอคิดเห็นโดยรวมดังน้ี 

-  วิชาสัมมนาวิชาที่ 2 (เชน คม 664 สัมมนาเคมีอินทรีย) ควรเปนการนําเสนอผลงานวิจัยที่นิสิตไดทํามา

เพ่ือใหเกิดการวิจารณและใหขอเสนอแนะเพ่ือใหงานวิจัยดียิ่งขึ้นหรือแกปญหาท่ีกําลังประสบอยู 

- กรุณาพิจารณาคําอธิบายรายวิชาวิชา คม 670 ระเบียบวิธีวิจัย 

- CH 530 Group theory and molecular spectroscopy ไมมี NMR EPR และ spectroscopy อื่นๆ  

รวมท้ัง X-Ray 

3. วิชาสัมมนา course แรก เร่ิมภาค 2 ของปการศึกษาแรกจะเร็วเกินไป เพราะนิสิตยังยุงกับการเรียน  

coursework อื่นๆ ถาจัดเปนป 2 ภาค 1 ไดจะพอดี สวน courseที่ 2 ก็เลื่อนไปป 2 ภาค 2 จะพอดีเวลา ใหนิสิตได

มีผลงานวิจัยมานําเสนอได 

4. ปริญญานิพนธ ควรแบงจํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียน 
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5. หมวดท่ี 1 ขอ 13  นาจะระบุเพียงวา “ ไมมี” 

6. หมวดท่ี 3 ขอ 2.2.1 เติม “พ.ศ. 2548” ขางทาย 

7. หมวดท่ี 3 ขอ 3.1.2  คําวา “ไมนอยกวา” นาจะใชกับหมวดวิชาเลือกเทาน้ัน (ดูขออื่น ๆ ดวย) 

8. คม 670 ระเบียบวิธีวิจัย “ 1(0-2-1)” ไมมีบรรยายเลย 

9. “  CH 596 Advanced Biochemistry Technique” ควรมี “s” ท่ีคําทายหรือไม 

10. “ คม 636 เคมีคํานวณ” ควรมีคําวาขั้นสูงตอทาย 

 

                                   ปดประชุมเวลา 12.00 น.  
                                                                                                                   (อาจารยสุจิตรา ศรีสังข) 

                                                 ผูบันทึกการประชุม  
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี 

ใหมีความทนัสมัย เหมาะสม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 

 
การดําเนนิการ 

เพ่ือใหการประเมินคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฯ จึงไดดําเนนิการดังนี ้

1.  คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณากําหนดรูปแบบการประเมิน และสรางแบบสอบถาม

เพ่ือใชเปนเครื่องมือประเมิน  

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายที่เปนผูประเมิน เก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาขอสรุปผลการประเมินและจัดทาํรายงาน 

 
รูปแบบการประเมิน 

เปนแบบสอบถามที่มีการประเมิน 5 ระดับ (5= มากทีสุ่ด  4= มาก  3= ปานกลาง  2= นอย   1= 

นอยที่สุด)  
 
แบบสอบถามกลุมเปาหมายในการประเมนิ และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

แบบสอบถามที่สรางขึน้เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (เคมี)  จํานวน 3 ชุด สําหรับ นิสิต มหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา และนายจาง/ผูบังคับบัญชา

ของมหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา  ดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 

 ผูประเมินไดแก นิสิตทุกช้ันป 

หัวขอประเมิน ไดแก 1. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม 

    2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู 

    3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา 
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4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

ผูประเมินไดแก มหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา 

หัวขอประเมิน ไดแก  1. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม 

    2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู 

    3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา 

4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธ

ระหวาง  บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ผูประเมินไดแก นายจาง/ผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา 

หัวขอประเมิน ไดแก 1. ดานคุณธรรม และจริยธรรม  

2. ดานความรู   

3. ดานทกัษะทางปญญา   

4. ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

5. ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม ใชคาความถ่ีและรอยละ 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเคมี คณะวทิยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 

2545 และ 2552 

 
จํานวนแบบประเมนิหลักสูตร 

จํานวนสง  จํานวนรับ  รอยละ 

นิสิต    22   22   100 

มหาบัณฑิต  17   11   64.7 

นายจาง/ผูบังคับบัญชา 12   10   83.3 

รวม    51   43   84.3 
 
สวนของนิสิต  

นิสิตสวนใหญเห็นวา หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม ในระดับ

มากขึ้นไป  (ดานความช่ือสัตยสุจริต 86.3%, ความเสียสละและเหน็แกประโยชนสวนรวม 86.3%, มี

จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม 77.3%)        หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมและพัฒนาองค

ความรู สวนใหญอยูในระดับมาก (มีการพัฒนาความรูความสามารถในระหวางการศึกษา 95.5%, การนํา

ความรูประยกุตใชในรายวิชาระหวางการศึกษา อยูในระดับมากและมากที่สุด เทากันท่ี 81.8%, ความ

ต้ังใจและอดทนในระหวางการศึกษา 95.5%)    หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะทาง

ปญญา ในระดับมาก (ความคิดสรางสรรคจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 63.7%, การเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 95.5%, การแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในระหวางการศึกษา 81.8%)     หลักสูตรมีการเรียนการ

สอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในระดับมาก (ดานการทํางาน

เปนทีม 68.2%, ดานความสามารถในงานท่ีไดรับมอบหมาย 86.3%, ดานการจัดการงานท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 86.3%, การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 90.9% และ

การเคารพและใหเกียรติเพ่ือนรวมชัน้เรียน 90.9%)     และหลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก (72.7%) 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก ถึง มาก

ที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.15 (SD=0.17) 

 

 



 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี  พ.ศ. 2554 

93 
 

สวนของมหาบณัฑิต 
มหาบัณฑิตสวนใหญเห็นวา หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม ใน

ระดับมากขึ้นไป  (ดานความช่ือสัตยสุจริต 90.9%, ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม 100%, มี

จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม 100%)        หลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่งเสริมและพัฒนาองค

ความรู สวนใหญอยูในระดับมาก (มีการพัฒนาความรูความสามารถในระหวางการศึกษา 100%, การนาํ

ความรูประยกุตใชในรายวิชาระหวางการศึกษา อยูในระดับมากและมากที่สุด เทากันท่ี 90.9%, ความ

ต้ังใจและอดทนในระหวางการศึกษา 100%)    หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะทาง

ปญญา ในระดับมาก (ความคิดสรางสรรคจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 90.9%, การเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 90.9%, การแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในระหวางการศึกษา 100%)     หลักสูตรมีการเรียนการ

สอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในระดับมาก (ดานการทํางาน

เปนทีม 72.7%, ดานความสามารถในงานท่ีไดรับมอบหมาย 100%, ดานการจัดการงานทีไ่ดรับมอบหมาย

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 90.9%, การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 100% และการเคารพ

และใหเกียรติเพ่ือนรวมช้ันเรียน 90.9%)     และหลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก (72.7%) 

 

ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุงจากมหาบัณฑิต 

 1. ตองการใหเพ่ิมเติมสวนฝกประสบการณกับตางประเทศ หรือศึกษาดูงานเพราะเปนประโยชนกบั

การเปดวิสัยทัศนในการพัฒนาความรูเฉพาะทาง 

 2. ควรปรับปรุงใหมีการสัมมนาเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาในการส่ือสาร

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก ถึง มาก

ที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.32 (SD=0.25) 

 
สวนของผูใชมหาบัณฑิต 

ผูใชมหาบัณฑติสวนใหญเหน็วา หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานคุณธรรมและ

จริยธรรม ในระดับมากขึน้ไป  (ดานความช่ือสัตยสุจริต 100%, ความเสียสละและเห็นแกประโยชน

สวนรวม 100%, มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม 100%)        หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่
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สงเสริมและพัฒนาองคความรู สวนใหญอยูในระดับมาก (มีการพัฒนาความรูความสามารถในระหวาง

การศึกษา 100%, การนําความรูประยกุตใชในรายวิชาระหวางการศึกษา อยูในระดับมากและมากที่สุด 

เทากันท่ี 100%, ความต้ังใจและอดทนในระหวางการศึกษา 100%)    หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ี

สงเสริมดานทกัษะทางปญญา ในระดับมาก (ความคิดสรางสรรคจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 100%, การ

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 100%, การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการศึกษา 100%)     

หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใน

ระดับมาก (ดานการทํางานเปนทีม 80%, ดานความสามารถในงานทีไ่ดรับมอบหมาย 100%, ดานการ

จัดการงานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 100%, การยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 100% และการเคารพและใหเกียรติเพ่ือนรวมช้ันเรียน 100%)     และหลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ี

สงเสริมดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก 

(100%) 

 

ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุงจากมหาบัณฑิต 

 เปนหลักสูตรที่ดีมาก สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดหลากหลายเกิน

คุณภาพความรูในหลักสูตร ถาเปนไปไดอยากใหเพ่ิมสวนวิทยาศาสตรสําหรับทองถิ่นใหมากขึ้นเพราะจะ

ไดนํามาใชในระดับชุมชนเมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในชุมชน 

 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมนิทุกดัชนีอยูในระดับมาก ถึง มาก

ที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.42 (SD=0.07) 

 
ภาพรวม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เห็นวา หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและ

จริยธรรม ในระดับมาก   มีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู สวนใหญอยูในระดับมาก      

หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทกัษะทางปญญา ในระดับมาก       หลักสูตรมีการเรียนการ

สอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในระดับมาก       และหลักสูตร

มีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในระดับมาก   
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จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ นิสิต มหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา และ

นายจาง/ผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินทุกดัชนอียูในเกณฑดีมาก โดยมี

คะแนนเฉล่ีย 4.29 (SD=0.16) 
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตรวทิยาศาตรมหาบณัฑิต (เคมี) 
 

ตอนที่  1  ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนสง 22 ชุด จํานวนรับ      22 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
1.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนง 
     นิสิต-นักศึกษา    จํานวน       22    คน 
2.  ประเภทหนวยงานของทาน 
      สวนราชการ ภาควชิาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน       21     คน   

บรษิัทเอกชน      จํานวน    1 คน 
 
ตอนที่  2  พึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ (%) 
ขอที่ รายการ 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด คาเฉล่ีย 

1. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 ความชื่อสัตยสุจริต - - 3 (13.6%) 16(72.7%) 3 (13.6%) 4.00 

1.2 ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม - - 3 (13.6%) 16(72.7%) 3 (13.6%) 4.00 

1.3 มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม - - 5 (22.7%) 11(50.0%) 6 (27.3%) 4.05 

2. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู 

2.1 ความรูความสามารถในสาขาระหวางการศึกษา - - 1 (4.5%) 15(68.2%) 6 (27.3%) 4.23 

2.2 การนําความรูประยุกตใชในรายวิชาระหวางการศึกษา - - 4 (18.2%) 9 (40.9%) 9 (40.9%) 4.23 

2.3 ความต้ังใจและอดทนในระหวางการศึกษา - - 1 (4.5%) 13(59.1%) 8 (36.4%) 4.32 

3. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา 

3.1 ความคิดสรางสรรคจากงานท่ีไดรับมอบหมาย   8 (36.4%) 10(45.5%) 4 (18.2%) 3.81 

3.2 การเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง   1 (4.5%) 15(68.2%) 6 (27.3%) 4.23 

3.3 การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการศึกษา   4 (18.2%) 9 (40.9%) 9 (40.9%) 4.23 

4. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 การทํางานเปนทีม  2(9.1%) 5 (22.7%) 11(50.0%) 4 (18.2%) 3.77 

4.2 ความสามารถในงานที่ไดรับมอบหมาย   3 (13.6%) 12(54.5%) 7 (31.8%) 4.18 

4.3 การจัดการงานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

  3 (13.6%) 14(63.6%) 5 (22.7%) 4.09 

4.4 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น - - 2 (9.1%) 12(54.5%) 8 (36.4%) 4.27 

4.5 เคารพและใหเกียรติเพ่ือนรวมชั้นเรียน - - 2 (9.1%) 12(54.5%) 8 (36.4%) 4.27 

5. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   6 (27.3%) 9 (40.9%) 7 (31.8%) 4.05 

ตอนที่  3  ความตองการและขอเสนอแนะอื่นๆ ของนิสิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
...................................................................................................................................................................................................................................

...... 



 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี  พ.ศ. 2554 

97 
 

 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของบณัฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตรวทิยาศาตรมหาบัณฑิต (เคม)ี 
ตอนที่  1  ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนสง 17 ชุด จํานวนรับ     11 ชุด คิดเปนรอยละ 64.7 

1.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนง 

  พนักงานหรือเจาหนาท่ี จํานวน       8 คน อื่น ๆ     อาจารย      จํานวน        2   คน 

   อื่น ๆ... กําลังศึกษา จํานวน       1    คน รวมผูตอบแบบสอบถาม    จํานวน    11  คน 

2.  ประเภทหนวยงานของทาน 

      สวนราชการ จํานวน    7    คน บริษัทเอกชน  จํานวน    3    คน      อ่ืน ๆ.. องคกรอิสระในการกํากับดูแลของรัฐ  จํานวน    1   คน 

ตอนที่  2  พึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

ขอที่ รายการ 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉล่ีย 

1. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 ความชื่อสัตยสุจริต - - 1 (9.1%) 4 (36.4%) 6 (54.5%) 4.45 

1.2 ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม - - - 5 (45.5%) 6 (54.5%) 4.55 

1.3 มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม - - - 3 (27.3%) 8 (72.7%) 4.73 

2. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู 

2.1 ความรูความสามารถในสาขาระหวางการศึกษา - - - 8 (72.7%) 3 (27.3%) 4.27 

2.2 การนําความรูประยุกตใชในรายวิชาระหวางการศึกษา - - 1 (9.1%) 9 (81.8%) 1 (9.1%) 4.00 

2.3 ความต้ังใจและอดทนในระหวางการศึกษา - - - 3 (27.3%) 8 (72.7%) 4.73 

3. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา 

3.1 ความคิดสรางสรรคจากงานที่ไดรับมอบหมาย - - 1 (9.1%) 6 (54.5%) 4 (36.4%) 4.27 

3.2 การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง - - 1 (9.1%) 7 (63.6%) 3 (27.3%) 4.18 

3.3 การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการศึกษา - - - 7 (63.6%) 4 (36.4%) 4.36 

4. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 การทํางานเปนทีม - - 3 (27.3%) 6 (54.5%) 2 (18.2%) 3.91 

4.2 ความสามารถในงานที่ไดรับมอบหมาย - - - 7 (63.6%) 4 (36.4%) 4.36 

4.3 การจัดการงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

- - 1 (9.1%) 6 (54.5%) 4 (36.4%) 4.27 

4.4 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน - - - 6 (54.5%) 5 (45.5%) 4.45 

4.5 เคารพและใหเกียรติเพื่อนรวมชั้นเรียน - - 1 (9.1%) 5 (45.5%) 5 (45.5%) 4.36 

5. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี - - 3 (27.3%) 6 (54.5%) 2 (18.2%) 3.91 

ตอนที่  3  ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
- ตองการใหเพ่ิมเติมสวนฝกประสบการณกับตางประเทศ หรือศึกษาดูงานเพราะเปนประโยชนกับการเปดวิสัยทัศนในการพัฒนาความรูเฉพาะทางดวย 

- ควรปรับปรุงใหมีการสัมมนาเปนภาษาอังกฤษมากข้ึน เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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- อยากใหมีการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น จะไดเรียนรูและเขาใจสภาพการทํางานในภาคอุตสาหกรรมวาแตกตางจากในสวนของรัฐ  อยางไร มหาบัณฑิตจะ

ไดมี   

  วิสัยทัศนท่ีกวางมากขึ้น 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตรวทิยาศาตรมหาบณัฑิต (เคมี) 
ตอนที่  1  ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนสง 12 ชุด จํานวนรับ     10 ชุด คิดเปนรอยละ 83.3 

1.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนง 

   ผูบริหารระดับกลาง จํานวน       2 คน ผูบริหารระดับตน  จํานวน       5 คน 

   อื่น ๆ     อาจารย จํานวน        1 คน อื่น ๆ     (ไมระบุ)  จํานวน        2 คน 

2. ความเกี่ยวของกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา 

  ผูบังคับบัญชาสูงสุดของบัณฑิต  จํานวน     1   คน   หัวหนาฝาย/แผนกของบัณฑิต จํานวน    2 คน 

  หัวหนางานของบัณฑิต จํานวน     7   คน 

3.  ประเภทหนวยงานของทาน 

      สวนราชการ  จํานวน         6    คน บริษัทเอกชน               จํานวน      3    คน 

  อื่น ๆ.. โรงเรียนเอกชน  จํานวน       1 คน 

ตอนที่  2  พึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

ขอที่ รายการ 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉล่ีย 

1. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 ความชื่อสัตยสุจริต - - - 5 (50.0%) 5 (50.0%) 4.50 

1.2 ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม - - - 5 (50.0%) 5 (50.0%) 4.50 

1.3 มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม - - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 

2. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู 

2.1 ความรูความสามารถในสาขาระหวางการศึกษา - - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 

2.2 การนําความรูประยุกตใชในรายวิชาระหวางการศึกษา - - - 5 (50.0%) 5 (50.0%) 4.50 

2.3 ความต้ังใจและอดทนในระหวางการศึกษา - - - 5 (50.0%) 5 (50.0%) 4.50 

3. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา 

3.1 ความคิดสรางสรรคจากงานที่ไดรับมอบหมาย - - - 7 (70.0%) 3 (30.0%) 4.30 

3.2 การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง - - - 5 (50.0%) 5 (50.0%) 4.50 

3.3 การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการศึกษา - - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 

4. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 การทํางานเปนทีม - - 2 (20.0%) 3 (30.0%) 5 (50.0%) 4.30 

4.2 ความสามารถในงานที่ไดรับมอบหมาย - - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 

4.3 การจัดการงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

- - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 

4.4 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน - - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 

4.5 เคารพและใหเกียรติเพื่อนรวมชั้นเรียน - - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 
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5. หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี - - - 6 (60.0%) 4 (40.0%) 4.40 

ตอนที่  3  ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
- เปนหลักสูตรท่ีดีมาก สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดหลากหลายเกินคุณภาพความรูในหลักสูตร 

 ถาเปนไปไดอยากใหเพ่ิมสวนวิทยาศาสตรสําหรับทองถ่ินใหมากข้ึนเพราะจะไดนํามาใชในระดับชุมชนเมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในชุมชน 
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ – นามสกุล สุนิตย สุขสําราญ 
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-649-5000 ตอ 8217 
E-mail sunit@swu.ac.th 
สาขาที่เชีย่วชาญ เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ เคมีอินทรียสังเคราะห 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปทีจ่บ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Organic Chemistry) มหาวิทยาลัยควีนส ประเทศ
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1.  Panseeta, P.; Lomchoey, K.; Prabpai, S.; Kongsaeree, P.; Suksamrarn, A.; Ruchirawat, S.;  

Suksamrarn, S. Antiplasmodial and antimycobacterial cyclopeptide alkaloids from the root of Ziziphus 

mauritiana. Phytochemistry 2011, 72, 909-915. 

2. Sukma,  M.; Tohda, M.; Suksamran, S.; Tantisira, B. γ-Mangostin increases serotonin 2A/2C,  

muscarinic, histamine and bradykinin receptor mRNA expression. J. Ethnopharmacol. 2011, 135(2), 450-454. 

 3.  Arunrattiyakorn, P.; Suksumrarn, S.; Suwannasai, N.; Kanzaki, H. Microbial metabolism of α-

mangostin 
isolated from Garcinia mangostana L. Phytochemistry 2011, 72, 730-734. 

4. Watanapokasin, R.; Jarinthanan, F.; Jerusalmi, A.; Suksamrarn, S.; Nakamura, Y.; Sukseree, S.; 
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Uthaisang-Tanethpongtamb, W.; Ratananukul, P.; Sano, T. Potential of xanthones from tropical fruit 

mangosteen as anti-cancer agents: caspase dependent apoptosis induction in vitro and in mice. Appl. 

Biochem. Biotech. 2010, 162, 1080-1094. 

5.  Chitchumroonchokchai, C.; Suksumrarn S.; Thomas-Ahner, J. M.; Clinton, S. K.; Failla, M. L. 
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tumorigenesis in vivo. FASEB J. 2010, 24, 928.10. 

6.  Suphavanich, K.; Maitarad, P.; Hannongbua, S.; Sudta, P.; Suksamrarn, S.; Tantirungrotchai, Y.;  

Limtrakul, J. CoMFA and CoMSIA studies on a new series of xanthone derivatives against oral human 

epidermoid  carcinoma (KB) cancer cell line. Monatsh. Chem. 2009, 140, 273-280. 

7. Chaivishangkura, A.; Malaikaew, Y; Chaovanalikit, A.; Jaratrungtawee, A.; Panseeta, P.; Ratananukul, 

P.; 

Suksamrarn, S. Prenylated xanthone composition of the Garcinia mangostana (mangosteen) fruit hull. 

Chromatographia 2009, 69, 315-318. 

8. Bumrungpert, A.; Kalpravidh, R. W.; Suksamrarn, S.; Chaivisuthangkura, A.; Jaratrungtawee, A.;        

Chitchumroonchokchai, C.; Failla, M. L. Bioaccessibility, biotransformation and transport of xanthones from 

Garcinia mangostana L. (Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells. FASEB 

J. 2009, 23, 563.7. 

9. Bumrungpert, A.; Kalpravidh, R. W.; Suksamrarn, S.; Chaivisuthangkura, A.; Chitchumroonchokchai, 

C.; 

Failla, M. L. Stability, uptake, transport and metabolism of xanthones from Garcinia mangostana 

(Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells. Mol. Nutr. Food Res, 2009, 53, 

S54-S61. 

10. Tadtong, S.; Viriyaroj, A.; Vorarat, S.; Nimkulrat, S.; Suksamrarn, S. Antitirosinase and antibacterial  

activities of mangosteen pericarp extract. J. Health Res. 2009, 23, 99-102. 

    11. Busarakumtragul, P.; Tep-areenan, P.; Wongsawatkul, O.; Suksumrarn, S.; Jaratrungtawee A. The 

vascular effects of alpha- and gamma-mangostins and their analogues in the rat aorta. J. Physiol. Sci. 2009, 

P4-AM6-6. 

12.  Bumrungpert, A.; Malaikaew, Y.; Chaivisuthangkura, A.; Suksamrarn, S.; Chitchumroonchokchai, C. 

Bioaccessibility and cellular uptake of xanthones from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen) 

using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells. FASEB J. 2007, 21, 701.14. 

13.  Suksamrarn, S.;  Komutiban, O.; Ratananukul, P.; Chimnoi, N.; Lartpornmatulee, N.;  
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Suksamrarn, A. Cytotoxic prenylated xanthones from the young fruits of Garcinia mangostana., Chem. 

Pharm. Bull. 2006, 54, 301-305. 

14. Suksamrarn, S.; Panseeta, P.; Kunchanawatta, S.; Distaporn, T.; Ruktasing, S.; Suksamrarn, A.; 

Ceanothane and lupane-type triterpenes with antiplasmodial and antimycobacterial activities from Ziziphus 

cambodiana.; Chem. Pharm. Bull., 2006, 54, 535-537. 
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สิทธิบัตร 

1.  Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Jiarwapi, P.; Jaratrungtawee, A.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. 

Xanthones 

with antiherpes simplex type 1 activity. Thai Patent Application, No. 0901004650, 16 October 2009. 

2.  Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. Xanthone analogues with antiherpes 

simplex type 1 activity. Thai Petty Patent Application, No. 0903001233, 16 October 2009. 

3.  Supaphol, P.; Ruchithanaroj, P.; Suksamrarn, S.; Sukhumsirichart, W., Development of poly L-lactic  

acid electrospun fabric containing extracts from Garcinia mangostana. Thai Patent Application, No. 

0801003501, 8 July 2008. 

4. Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Kunchanawatta, S.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. Xanthones with 

antimycobacterial activity. Thai Patent Application, No. 0701003620, 20 July 2007. 

2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  
 1. Chitchumroonchokchai, C.; Riedl, K. M.; Suksumrarn, S.; Carcache de Blanco, E. J..; Kinghorn, A. 

D.; 

Clinton, S. K.; Failla, M.L. Oral bioavailability of xanthones from mangosteen juice in healthy adults. Poster  

presentation in the 2nd Annual CCTS Scientific Research Meeting: "Translational Therapeutics", Biomedical  

Research Tower, USA. May 24, 2011. 

 2. Charoenram, N.; Jaratrungtawee, A.; Suksamrarn, S. Xanthones from the twig of Garcinia cowa 

Roxb. 

Poster presentation in The international congress for innovation in chemistry PERCH-CIC Congress VII,  

Chemistry, Environment and Society. Jomtein Palm Beach Hotel&Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, May 4-

7,  

2011. 

 3. Nontakham, J.; Jittopas, R.; Krompo, U.; Suksamrarn, S. Xanthones from the root of Garcinia fusca 
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Pierre. Poster presentation in The international congress for innovation in chemistry PERCH-CIC Congress 

VII,  

Chemistry, Environment and Soceity. Jomtein Palm Beach Hotel& Resort, Pattaya, Chonburi, May 4-7, 2011. 

 4.  Lomchoey, N.; Panseeta, P.; Prabpai, S.; Kongsaeree, P.; Suksamrarn, A.; Ruchirawat, S.; 
Suksamrarn.  

S. New cyclopeptide alkaloids with antiplasmodial and antimycobacterial activities from the root of Ziziphus  

mauritiana Lam.  Oral presentation in The international congress for innovation in chemistry PERCH-CIC 

Congress VII, Chemistry, Environment and Soceity. Jomtein Palm Beach Hotel&Resort, Pattaya, Chonburi, 

May 4-7, 2011. 

5. Lomchoey, K.; Panseeta P.; Thitivorn, Y.; Kongsomboon P.; Suksamrarn, A.; Suksamrarn, S.  

Cyclopeptide alkaloids from Ziziphus cambodiana Pierre. Poster presentation in PACCON2011. Miracle 

Grand Hotel, Bangkok, Thailand, 5- 7January, 2011. 

6. Sudta, P.; Jiaravapi, P.; Suksamrarn, A.; Suksamrarn, S.  Antimycobacterial activity of mangostin 

derivatives  against Mycobacterium  tuberculosis. Poster presentation in PACCON2011. Miracle Grand Hotel, 

Bangkok, Thailand, 5-7January, 2011. 

 7.   Jaratrungtawee, A.; Jainhuknan, J.; Tanglukmongkoll, P.;  Suksamrarn, A.; Suksamrarn, S. 

Quantitative 

analysis by HPLC-ESI-TOF-MS method of major xanthones in different parts of Garcinia mangostana L. 

Poster presentation in PACCON2011. Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand, 5-7January, 2011. 

8.  Suksamrarn, S. Antiplasmodial and antimycobacterial cyclopeptide alkaloids of Thai Ziziphus 

plants.  

Poster presentation in the 5th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia 

(ICCEOCA-5)/ 1st New phase International Conference on Cutting-Edge   Organic Chemistry in Asia 

(NICCEOCA-1), Ambassador Hotel at    Hsinchu, Taiwan, 7-11 November 2010.  

9. Tep-areenan, P.; Suksumrarn, S.; Komutiban, O. Mechanism of vasorelaxation induced by 
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mangostin in the  rat aorta.  Poster presentation in the 9th World Congress for  Microcirculation. Paris , France, 

September, 26-28, 2010.  

10.   Jaratrungtawee, A.; Komutiban, O.; Ratananugul, P.; Suksumrarn, S.; Walker. E. B. Synthesis and 

subsequent identification of mangostin glycoside in mangosteen fruit. Poster presentation in Joint 

NORM/RMRM. (Joint 63rd Northwest/21st Rocky Mountain Regional Meeting) American Chemical Society 

Regional Meeting. Park city, Utah, USA, June 15-18, 2008.  
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11.   Suphavanich, K.; Maitarad, P.; Sudta, P.; Suksamrarn, S.; Tantirungrotchai, Y. CoMFA and CoMSIA  
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3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  หนังสือ ตํารา 

ปฎิบัติการเคมีอินทรีย 2,  ปฎิบัติการเคมีอินทรียขัน้สูง 
5. งานวิจัย / ทนุวิจัยทีไ่ดรบั 

1. ทุนสงเสริมกลุมวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2552-2555 เร่ือง “การปรับเปลี่ยน

โครงสรางสารผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการคนพบยา” (ผูรวมโครงการ) 

ภาระงานสอนทีม่ีอยูเดิม  
ระดับ รายวชิา 
ปรญิญาตร ี คม 100, คม 190, คม 292, คม 323, คม 391, คม 461, คม 462, คม 495  

บณัฑิตศึกษา คม 525, คม 527, คม 528, คม 624, คม 664, วท 691, วท 692  

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ลําดับที ่ รายวิชา 

1 คม 525 เทคนคิทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 
2 คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขัน้สูง 
3 คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 
4 คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียขัน้สูง 
5 คม 660 สัมมนาเคมี 1                                                   
6 คม 662  สัมมนาเคมี 2 
7 คม 699  ปริญญานิพนธ 
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     ………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที ่ รายวิชา 

1 คม 534 วิธีคณิตศาสตรและเคมีควอนตัม 

2 คม 585 เคมีคํานวณ 

3 คม 636 เคมีคํานวณขัน้สูง 

4 คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 

5 คม 670 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี                

6 คม 699 ปริญญานิพนธ 
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ชื่อ – นามสกุล พัชรินทร  ชยัสุวรรณ 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย   
สังกัด ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-649-5000 ตอ 8222 
E-mail p_chaisuwan@hotmail.com 
สาขาที่เชีย่วชาญ เคมีวิเคราะห 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปทีจ่บ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

ปริญญาโท วท.ม.(เคมีวิเคราะหและ 

เคมีอนินทรียประยุกต) 

มหาวิทยาลัยมหิดล       2546 

ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี        2543 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิ 

 1. Chaisuwan, P.; Kongprasertsak, T.; Sangcakul A.; Smith, N. W.; Nachapricha, D.; Wilairat, P.; 

Uraisin, 

K. Direct injection of human serum and pharmaceutical formulations for glucosamine determination by CE-

C4D method. J. Chormatogr. B. 2011 (Article in press, DOI : 10.1016/j.jchromb.2011.05.045).  

2. Kositarat, S.; Smith, N. W.; Nacapricha, D.; Wilairat, P.; Chaisuwan, P. Repeatability in column 

preparation of a reversed-phase C18 monolith and its application to separation of tocopherol homologues. 

Talanta 2011, 84, 1374-1378. 

3.  Chaisuwan, P.; Nacapricha, D.; Wilairat, P.; Jiang, Z.; Smith, N.W. Monolithic and packed particle 

materials for in-line pre-concentration in capillary electrophoresis for 4-hydroxy-3-methoxy-methamphetamine 

and terbutaline. Electrophoresis 2008, 29, 4008-4016.  

  4.  Chaisuwan, P.; Nacapricha, D.; Wilairat, P.; Jiang, Z.; Smith, N.W. Separation of α-, β-, γ-, δ- 

tocopherols and α-tocopherol acetate on a pentaerythritol diacrylate monostearate - ethylene dimethacrylate 

monolith by capillary electrochromatography. Electrophoresis 2008, 29, 2301-2309.  
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5.  Karuwan, C.; Mantim, T.; Chaisuwan, P.; Wilairat, P.; Grudpan, K.; Jittangprasert, P.; Einaga, Y.; 

Chailapakul, O.; Suntornsuk, L.; Anurakvorakan, O.; Nacapricha, D. Pulsed amperometry for anti-fouling of 

boron-doped diamond in electrophoresis of b-agonist: application to flow injection for pharmaceutical 

analysis. Sensors 2006, 6, 1837-1850.  

 6.  Amornthammarong, N.; Anujaravat, P.; Sereenonchai, K.; Chaisuwan, P.; Sastranurak, P.; 

Wilairat, P.; Nacapricha, D. Method development based on all injection analysis for the determination of 

phosphorus in soil and sediment extracts. Talanta 2005, 68, 480-487. 

7. Ratanawimarnwong, N.; Amornthammarong, N.; Choengchan, N.; Chaisuwan, P.; Amatatongchai, 

M.; Wilairat, P.; McKelvie, I.D.; Nacapricha, D. Determination of iodide by detection of iodine using gas-

diffusion flow injection and chemiluminescence. Talanta 2005, 65, 756-761. 
 
2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

1. Chaisuwan, P.; Nacapricha, D.; Wilairat, P.; Jiang, Z.; Smith, N. W. Separation of α-tocopherol acetate 

on a pentaerythritol α-tocopherols and δ-, γ-, β-, α diacrylate monostearate - ethylene dimethacrylate 

monolith by capillary electrochromatography, 27th International Symposium on Chromatography, University 

of Munster, Germany, September 21-25, 2008. 

2. Kositarat, S.; Chaisuwan, P.; Smith, N. W.; Nacapricha, D.; Wilairat, P. Repeatability and evaluation 

study of monolithic capillary column preparation for micro-liquid chromatography, การประชุมเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี10, จัดโดยสํานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยั-สุโขทัยธรรมาธิราช 11-12 กันยายม 2551  

3. Kongprasertsak, T.; Chaisuwan, P.; Nachapricha, D.; Wilairat, P.; Uraisin, K. Construction of an in-

house capillary electrophoresis system, The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC 

congress VI), Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand, May 3-6, 2009. 

4. Chan-Eam, S.; Sitanurak, J.; Seatear, P.; Samrit, S.; Rattanawimanwong, N.; Chaisuwan, P.; 

Nacapricha D. Simple and rapid method for quality control of gasohol using the direct Raman intensity, Pure 

and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010), Sunee Grand Hotel and Convention 

Center, Ubon Ratchathani, Ubonratchathani University. Chemical Society of Thailand, January 21- 23, 2010. 

 3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  หนังสือ ตํารา 
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     ………………………………………………………………………………………………….. 
5. งานวิจัย / ทนุวิจยัที่ไดรับ 

1. ทุนพัฒนาศักยภาพการดําเนนิงานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจําป 2552-2554 เร่ือง การศกึษาการทําซ้ําและ

การประเมินคุณภาพการเตรียม วัสดโุครงสรางพรแบบตอเน่ืองในทอแกวแคปลลารีขนาดเล็กสําหรับการแยกดวย

เทคนิคลิควดิโครมาโทกราฟในระดับไมโครลติร (หัวหนาโครงการ) 

2. ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2553 เร่ือง การพัฒนาเทคนิคการแยกแบบรูผลเร็วสําหรับ

การวิเคราะหปริมาณไฮดรอกซ-ีเมทิลเฟอรฟวรอล (หัวหนาโครงการ) 

3. ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2554 เร่ือง การวิเคราะหปริมาณดีเฟอริโพรนและเมแทบอ

ไลตอยางพรอมกันในตัวอยางปสสาวะดวยเทคนิคลคิวิดโครมาโทกราฟระดับไมโครลติร (ผูรวมโครงการ) 
 
ภาระงานสอนทีม่ีอยูเดิม  
ระดับ รายวชิา 
ปรญิญาตร ี คม 191, คม 193, คม 290 , คม 350, คม 390  คม 396, คม 397  

บณัฑิตศึกษา คม 650, คม 655, คม 665, คม 682  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที ่ รายวิชา 

1 คม 655  เทคนิคการแยก 

2 คม 682 เคมีสะอาด 

3 คม 662  สัมมนาเคมี 2 
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ชื่อ – นามสกุล สุจิตรา ศรีสังข  
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย   
สังกัด ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-649-5000 ตอ 8209 
E-mail sujittras@swu.ac.th 
สาขาที่เชีย่วชาญ เคมีอนินทรีย 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปทีจ่บ

การศึกษา 
ปรญิญาเอก Ph.D.(Chemistry) University of Missouri,  

St. Louis, USA 

2550 

ปริญญาโท M.S.(Chemistry) University of Missouri,  

St. Louis, USA 

2547 

ปริญญาตร ี วท.บ.(เคมี เกยีรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิ 
    1.  Kulthong, K.; Srisung, S.; Boonpavanitchakul, K.; Kangwansupamonkon1 W.; Maniratanachote, R. 

Determination of silver nanoparticle release from antibacterial fabrics into artificial sweat. Particle and Fibre  

Toxicology 2010, 7(8), 2-9. 

2. Brook, C. E.; Harris, W. R.; Spilling, C. D.; Peng, W.; Harburn, J. J.; Srisung, S. Effect of ligand 

structure on the pathways for iron release from human serum transferrin. Inorg. Chem. 2005, 44, 5183.  

2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  
1.  Srisung, S.; Harris, W. R. Evaluation of chelating agents for iron overload. The 6th Princess 

Chulabhorn International Science Congress: The Interface of Chemistry and Biology in the “Omics” Era: 

Environment & Health and Drug Discovery. 25-29 พฤศจิกายน 2551 

 2. สุจิตรา ศรีสังข, มณีนุช ชูโต และพรพรรณ วงศอนุ การปลดปลอยโลหะนิกเกิลจากเคร่ืองประดับในประเทศ

ไทย การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 34 (วทท 34)  31 ตุลาคม-2 พฤศจกิายน 2551 

 3. Srisung, S. Nickel Release from costume jewelry in Thailand market and refining techniques of  
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purple Gold. The 2nd International Gem & Jewelry Conference (GIT 2008), 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 4. Srisung, S.  Particle morphology of Gold on Purple Gold Refining. The 5th International conference  

on gold science, technology and its applications (GOLD 2009)    26-29 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 

5. สุจิตรา ศรีสังข และคณะ  ปจจัยที่เหมาะสมตอการไดคืนกลบัของทองคําโดยเทคนคิ aqua regia การศกึษาผล 

ของสารประกอบโลหะที่มีตอนํ้ายาชุบทองสี และการใชเทคนิคยวีูวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอรในการศกึษาผลของ pH ตอ

การจับกันของสารประกอบเชิงซอนไดเวเลนซเมเทิลไอออนและคารบอกซิเลตลิแกนต           การประชุมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 35 (วทท 35)  15-17 ตุลาคม 2552 

6.  Srisung, S and et. al. Development of training curriculum for supervisors.  International Symposium on  

Education Research and Practice 2011, Washington State University, USA  , April 2011. 

 3.  บทความวิชาการ 
1. ผลกระทบจากนิกเกิลในผลติภัณฑสูการกําหนดมาตรฐาน (manuscript) ระหวางการพิจารณา 

4.  หนังสือ ตํารา 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  งานวิจยั / ทนุวจิัยที่ไดรับ 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551 ประเภทโครงการ 

เดี่ยว เร่ือง ศึกษาการปลดปลอยของโลหะนิกเกิลและเงินจากทองคําที่ใชในการผลิตเคร่ืองประดับ  

2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551 ประเภทโครงการชุด  

แผนงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาน้ํายาชุบเคลือบโลหะ  

3. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551 ประเภท 

โครงการเดีย่ว เร่ือง การพัฒนาน้ํายาชุบทองสีสําหรับเคร่ืองประดับ 

4. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในโครงการอุตสาหกรรมและวิจัยสาํหรับนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี (IRPUS) ประจําป 2551 เร่ือง เทคนิคการสกดัทองใหบริสุทธ์ิจากผงขัดเคร่ืองประดับทอง 

5. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือขาย มจธ. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ITAP) ประจําป 2552 เร่ือง การพัฒนาเทคโนโลยีหลอมทองและการ

ทดสอบความบริสุทธ์ิของทอง 

6. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในโครงการอุตสาหกรรมและวิจัยสาํหรับนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี (IRPUS) ประจําป 2552 เร่ือง การพัฒนาการแยกโลหะแพลทินัมในระดับหองปฏิบัตกิารสูระดบั

อุตสาหกรรม จากของเสียในอตุสาหกรรมเครื่องประดับ  

7. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2552 เร่ือง ศึกษาการ 

สังเคราะหและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารเชิงซอนโลหะอนุพันธ 5-substituted uracils  

 8.  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศนูยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2552 เร่ือง การศกึษาการปลดปลอยอนุภาคนา

โนซิลเวอรจากสิง่ทอตานจุลินทรียในเหงื่อเทียม 
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 9. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธนิสิตระดับปริญญาโท เร่ือง ปริมาณซิลเวอรในผลติภัณฑซิลเวอรนาโนและการ 

ไดรับสมัผสัทางผิวหนัง สําหรับผูไดรับทุนสถาบนับัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย (ทุน TGIST) ประจําปการศกึษา 

2553-2554 

 
ภาระงานสอนทีม่ีอยูเดิม  
ระดับ รายวชิา 
ปรญิญาตร ี คม 100, คม 101, คม 103, คม 105, คม 190, คม 191, คม 193, คม 195, คม 412, คม 

413, คม 493, วท 301 

บณัฑิตศึกษา คม 511, คม 516, คม 517, คม 614, คม 691, คม 761 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที ่ รายวิชา 

1 คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนสิชัน 

2 คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏกิิริยาเคมีอนินทรีย 

3 คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย 

4 คม 660 สัมมนาเคมี 1 

5 คม 662 สัมมนาเคมี 2 

6 คม 699 ปริญญานิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี  พ.ศ. 2554 

113 
 

ชื่อ – นามสกุล สิริธร สโมสร 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-649-5000 ตอ 8216 
E-mail siritron@swu.ac.th 
สาขาที่เชีย่วชาญ เคมีอินทรีย 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปทีจ่บ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D.(Chemistry) University of Wollongong, 

Australia 

2548 

ปริญญาโท วท.ม.(เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537 

ปริญญาตรี  วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิ 

1.    Bremner, J. B.; Samosorn, S.; Skelton B. W.; White, A. H. Synthesis and structure characterization of 1-[2- 

(5-nitro-1H-indol-2-yl]methylpyridinium chloride. Molecules. 2011, 16, 7627-7633. 

2.  Gornall, K.C.; Samosorn, S.; Tanwirat, B.; Suksamrarn, A.; Bremner, J. B.; Kelso, M. J.; Jennifer, L.B. 

A mass spectrometric investigation of novel quadruplex DNA-selective berberine derivatives. Chem. 

Commun. 2010, 46, 6602-6604. 

3.  Samosorn, S.; Tanwirat, B.; Muhamad, N.; Casadei, G.; Tomkiewicz, D.; Lewis, K.; Suksamrarn, A.; 

Prammananan, T.; Gornall, K. C.; Beck, J. L,.; Bremner, J. B. Antibacterial activity of berberine-NorA pump 

inhibitor hybrids with a methylene ether linking group. Bioorg. Med. Chem. 2009, 17, 3866-3872.  

4.   Gornall, K.; Samosorn, S.; Talib, J.; Bremner, J. B.; Beck, J. Selectivity of an indolyl berberine  

derivative for tetrameric G-quadruplex DNA. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007, 21, 1759-1766.  

5.  Wangchuk, P.; Bremner, J. B.; Samosorn, S. New hetisine-type diterpenoid alkaloids from the Bhutanese 

medicinal plant Aconitum orochryseum Stapf. J. Nat. Prod. 2007, 70, 1808-1811.  

6.   Samosorn, S.; Bremner, J. B.; Ball, A.; Lewis, K. Synthesis of functionalised 2-aryl-5-nitro-1H- indoles and 
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their activity as NorA efflux pump inhibitors. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 857-865.  

7.     Berry, Y.; Bremner, J. B.; Davis, A.; Samosorn, S. Isolation and NMR spectroscopic clarification of the  

alkaloid 1,3,7-trimethylguanine from the ascidian Eudistoma maculosum. Nat. Prod. Res. 2006, 20, 479-483.  

8. Ball, A. R.; Casadei, G.; Samosorn. S.; Bremner, J. B.; Ausubel, F. M.; Moy, T. I.; Lewis, K. Conjugating 

berberine to a multidrug resistance pump inhibitor creates an effective antimicrobial. ACS Chem. Biol. 2006, 1, 

594-600.  

9. Bremner, J. B.; Samosorn, S.; Ambrus, J. I. N-Acylation of 5-substituted indoles with carboxylic acids via 

DCC coupling. Synthesis 2004, 16, 2653-2658. 

10. Bremner, J. B.; Samosorn, S. 8-Allyldihydroberberine as an alternative precursor for the synthesis of 

13-substituted berberine derivatives. Aust.  J.  Chem. 2003, 56, 871-873.  

11.  Charoensuk, S.; Yingyongnarongkul, B.; Suksarmrarn, A.  Synthesis of 2-Dehydro-3-epi-20- 

hydroxyecdysone. Tetrahedron 2000, 56, 9313-93171.  

12.  Suksamrarn, A.; Yingyongnarongkul, B.; Charoensuk, S. Regioselective synthesis of  24-epi-pterosterone.     

Tetrahedron 1999, 55, 255-260.  

13. Suksamrarn, A.; Charoensuk, S.; Yingyongnarongkul, B. Synthesis and biological  activity of 3- 

deoxyecdysteroid analogues. Tetrahedron 1996, 52, 10673-10683. 
2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  
 1. Samosorn, S.; Muhamad, N.; Suksamrarn, A.;  Ball, A.; Casadei, G.; Tomkiewicz, D.; Lewis, K.; 

Bremner, J. B. Synthesis of dual action agents for combating multidrug resistance bacteria, Poster 

presentation in PACCON2011.  Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand, 5- 7January, 2011. 

3.  บทความวิชาการ 
1. Bremner, J. B.; Ambrus, J. I.; Samosorn, S. Dual-action based approaches to antibacterial agents. 

Curr. Med.Chem. 2007, 14, 1459-1477.  
4.  หนังสือ ตํารา 
     1.   Bremner, J. B.; Samosorn, S. Seven-Membered Rings. Progress in Heterocyclic Chemistry, 1st  

ed.; Elsevier: Amsterdam, 2007, Vol. 18, pp. 402-429. 

2.  Bremner, J. B.; Samosorn, S. Seven-Membered Rings. Progress in Heterocyclic Chemistry; 1st  

ed.; Elsevier: Amsterdam, 2008, Vol 19, pp. 437-464. 

3.  Bremner, J. B.; Samosorn, S. Azepines and Fused Derivatives. Comprehensive Heterocyclic  

Chemistry III; Elsevier: Amsterdam, 2008, Vol 13, pp 1-43. 

4.  Bremner, J. B.; Samosorn, S. 1,2-Oxazepines and 1,2-Thiazepines. Comprehensive Heterocyclic 

Chemistry III; Elsevier: Amsterdam, 2008, Vol 13, pp 237-244. 
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5.  Bremner, J. B.; Samosorn, S. 1,3-Oxazepines and 1,3-Thiazepines. Comprehensive Heterocyclic 

Chemistry III; Elsevier: Amsterdam, 2008, Vol 13, pp 245-254. 

5. งานวิจัย / ทนุวิจยัที่ไดรับ 
1.  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจําป 2549-2551 สํานักงานคณะ กรรมการการ

อุดมศกึษาและสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย เร่ือง การพัฒนาสารผลติภณัฑธรรมชาติใหเปนสารชนิดใหมท่ีมฤีิทธ์ิ

เปนสารตานจุลชีพ (หัวหนาโครงการ) 

2.  ทุนรายไดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2552 เร่ือง การสังเคราะหสารอนุพันธของ berberine และการ

ออกฤทธิ์ตานจุลชีพ (หัวหนาโครงการ) 

3.  2008 Endeavour Awards, Australian Government เร่ือง Natural product-based antitubercu- losis 

agents (หัวหนาโครงการ) 

4. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจําป 2553 -2555 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เร่ือง การสังเคราะหสารโปร-ดรักสของ

เบอรเบอรีนท่ีมีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็ง (หัวหนาโครงการ)  

5. ทุนรายไดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2553 เร่ือง  การสังเคราะหสารโปร-ดรักสของ 

เบอเบอรูบีนซ่ึงมีฤทธ์ิตานแบคทีเรียรวมกับสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของปมในแบคทีเรีย (หัวหนาโครงการ) 

6. ทุนงบประมาณแผนดินประจําป 2554  เรื่อง การสังเคราะหและปรับเปลี่ยนโครงสรางของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ

ในกลุมไอโซควโินลีนอัลคาลอยดเปนสารโปร-ดรักสท่ีมีฤทธ์ิเฉพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง (หัวหนาโครงการ) 

 
ภาระงานสอนทีม่ีอยูเดิม  
ระดับ รายวชิา 
ปรญิญาตร ี คม 106, คม 190, คม 196, คม 292, คม 295, คม 391, คม 423, คม 461, คม 462 

บณัฑิตศึกษา คม 524, คม 664, คม 677, วท 691, วท 692 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที ่ รายวิชา 

1 คม 524 ผลิตภัณฑธรรมชาติ 

2 คม 660 สัมมนาเคมี 1                                        

3 คม 662  สัมมนาเคมี 2 

4 คม 677  การออกแบบการทดลองทางเคมี 

5 คม 699  ปริญญานิพนธ    
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ชื่อหลักสูตรเดิม…วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ชื่อหลักสูตรปรบัปรุง....วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

            เร่ิมเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ ......1......... ปการศึกษา 2555 ................................... 
 
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูป  

การศึกษาไทย ที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ขึ้น  โดยมีปรับเนื้อหาบางรายวิชา  มีการเพ่ิม ลด 

รายวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาทางวิทยาการเคมีและศาสตรที่เกี่ยวของ  

 
เปรยีบเทยีบโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
รายละเอียด หนวยกติ รายละเอียด หนวยกติ 

1. หมวดวิชาบงัคับ  ไมนอยกวา 11 1. หมวดวิชาบงัคับ ไมนอยกวา 12 

1.1  วิชาแกน ไมนอยกวา 2 1.1  วิชาแกน  3 

1.2  วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 9 1.2  วิชาเอกบังคับ  9 

2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 13 2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 

3. ปริญญานิพนธ  ไมนอยกวา 12 3. ปริญญานิพนธ  12 
รวม ไมนอยกวา 36 รวม ไมนอยกวา      36 
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รายละเอียดการปรับปรุง    
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2552 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

คม 516 เคมีของสารประกอบเชิงซอน

อินทรียของโลหะทรานซชัิน          3(3-0-6) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition 

Metal Complexes 

โครงสรางและการสรางพันธะใน

สารประกอบเชิงซอนอินทรียของโลหะ

ทรานซิชัน วิธีการสังเคราะหโดยจําแนก

ตามชนิดของลิแกนดและการสรางพันธะ 

ปฏิกิริยาของสารอินทรียกับโลหะทรานซิ

ชัน ปฏิกิริยาการเติม การกําจัดและ

ปฏิกิริยาการแทรก การประยุกตของ

สารประกอบอินทรียของโลหะทรานซิชัน 

คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะ

อินทรียของโลหะแทรนสิชัน      3(3-0-6)   

CH 516 Chemistry of Organo-

transition Metal Complexes 

โครงสรางและการสรางพันธะในสาร

เชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนสิชัน

วิธีการสังเคราะหโดยจําแนกตามชนิด

ของลิแกนดและการสรางพันธะ ปฏิกิริยา

ของสารอินทรียกับโลหะแทรนสิชัน 

ปฏิกิริยาการเติม การกําจัดและปฏิกิริยา

การแทรก การประยุกตของสารเชิงซอน

โลหะอนิทรียของโลหะแทรนสิชัน 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 526 สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย           

                                                 2(2-0-4) 

CH 526 Organic  Stereochemistry  

 ยกเลิก 

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขัน้สูง 1  

                                                 2(2-0-4) 
CH 527 Advanced Organic Reactions I 

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขัน้สูง           

                                              2(2-0-4) 
CH 527 Advanced Organic Reactions  

เปล่ียนแปลงช่ือวิชา 

 

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส      3(3-0-6)   

CH 528 Physical Organic Chemistry 

หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของ

ปฏิกิริยา  จลนพลศาสตร  และเทอรโม

ไดนามิกส  ผลของไอโซโทป  ความสัมพันธ

ระหวางโครงสรางและความวองไวตอ

ปฏิกิริยา 

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส   3(3-0-6)   

CH 528 Physical Organic Chemistry 

หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของ

ปฏิกิริยา  จลนพลศาสตร  และเทอรโม

ไดนามิกส  ผลของไอโซโทป  ความ 

สัมพันธระหวางโครงสรางและความ

วองไวตอปฏิกริิยา ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 

ปฏิกิริยาทางแสง 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2552 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

คม 530 ทฤษฎีกรุปและสเปกโทรสโกป

ระดับโมเลกุล                             3(3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular 

Spectroscopy 

ทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิงโมเลกุลและ

สมมาตรกลุม ตัวแทนกลุม การประยกุต

ทฤษฎีกลุมในกลศาสตรควอนตัม การรวม

เชิงเสนแบบสมมาตร ทฤษฎีออรบิทัลเชิง

โมเลกุล ไฮบริดออรบิทัลและออรบิทัลเชิง

โมเลกุล ทฤษฎีสนามลิแกนดและการส่ัน

ของโมเลกุล การประยกุตใชทฤษฎีกลุม

กับสเปกโทรสโกปของโมเลกุล   

คม 530 ทฤษฎีกลุมและสเปกโทรสโกป

ระดับโมเลกุล                          3(3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular 

Spectroscopy 

ทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิงโมเลกุลและ

สมมาตรกลุม ตัวแทนกลุม การประยุกต

ทฤษฎีกลุมในกลศาสตรควอนตัม การ

รวมเชิงเสนแบบสมมาตร ทฤษฎีออร

บิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริดออรบิทัลและ

ออรบิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีสนาม 

ลิแกนดและการส่ันของโมเลกุล การ

ประยุกตใชทฤษฎีกลุมกับสเปกโทรสโกป

ของโมเลกุล  เชน EPR , X-ray, NMR 

เปนตน 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

ภาษาไทย 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 541 ชีวเคมีประยุกตดานสุขภาพ  

                                                 2(2-0-4) 
CH 541 Applied Biochemistry to Health 

ความรูใหม ๆ ดานชวีเคมีที่ประยุกตในดาน

สุขภาพ เพ่ือประโยชนในการปองกันและ

แกไขปญหาสุขภาพ 

คม 541 ชีวเคมีขัน้สูง 1            4(4-0-8) 

 

CH 541 Advanced Biochemistry 1       

สมบัติ โครงสรางและวิถีเมแทบอลิซึม

ของชีวโมเลกลุภายในเซลล กลไกการ

ควบคุมระดับเซลล จนศาสตรขั้นสูงของ

เอนไซมและกลไกการเรงปฏิกิริยา 

เสถียรภาพและการวิเคราะหโครงรูป 

ของมหโมเลกุล การทํางานรวมกนัของ

ชีวโมเลกุล การจัดโครงสรางดีเอ็นเอ 

กระบวนการเปล่ียนแปลงอารเอ็นเอ  

ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท  

 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

3. เพ่ิมจํานวนหนวย

กิต 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2552 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

คม 542  ชีวสารสนเทศ               2(2-0-4) 

CH 542 Bioinformatics 

การใชวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร และความรูทางชีวเคมี เพ่ือ

วิเคราะหหรือทํานายหนาทีข่องชีวโมเลกลุ 

ตลอดจนการหาแผนภูมิตนไมวงศวาน

วิวัฒนาการ 

คม 542  ชีวเคมีขั้นสูง 2           3(3-0-6) 

CH 542 Advanced Biochemistry   2 

เทคโนโลยีของเอนไซมและยีน วิธีวิจัยยุค

ใหมทางชีวโมเลกุล และชีวเคมีนําสมัย      

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

3. เพ่ิมจํานวนหนวย

กิต 

คม 571 เคมีและความเปนพิษของสารที่

เปนอันตราย                              2(2-0-4) 

CH 571 Chemistry and Toxicology of 

Hazardous Materials 

 

 

 

 

ยกเลิก 

คม 575  เคมีทางยา                    2(2-0-4) 

CH 575  Medicinal  Chemistry 

 ยกเลิก 

คม 585 คอมพิวเตอรสําหรับเคมี  2(1-3-2) 

CH 585 Computer for Chemistry 

การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ มา

ประยุกตใชในการคํานวณ วิเคราะหและ

ประมวลผลในทางเคมี  สรางแบบจําลอง

โครงสรางประกอบการเรียนรูปฏิกิริยาและ

ทฤษฎีทางเคมี สืบคนขอมูลเพ่ือการวิจัย

ทางเคมี 

 

 

 

 

 

 

คม 585 เคมีคํานวณ                2(2-0-4) 

CH 585 Computational Chemistry 

ทฤษฏีทางเคมีควอนตัมที่เกี่ยวของกับ

เทคนิคการคํานวณดวยคอมพิวเตอร กล

ศาสตรโมเลกุล การคํานวณแบบเซมิ

เอมพิริคัล และการคํานวณแบบ  

แอบอินนิชิโอ 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

หนวยกิต 

3. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ 

                                                 2(0-6-0) 

CH 594 Instrumental  Analysis  

Laboratory 

ปฏิบัติการเคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกป 

เคร่ืองมือทางเคมีไฟฟา และเครื่องมือทาง 

โครมาโทกราฟ 

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวย

เคร่ืองมือประยุกต                    2(0-6-0) 

CH 594 Applied Instrumental  

Analysis  Laboratory 

ปฏิบัติการและการประยุกตโดยใช

เคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกป เคร่ืองมือ

ทางเคมีไฟฟา และเคร่ืองมือทาง  

โครมาโทกราฟ 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คม 595 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 

                                                 2(0-6-0) 

CH 595  Advanced Physical Chemistry 

Laboratory 

 ยกเลิก 

 คม 596  เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสูง           

                                              2(0-6-0) 

CH 596 Advanced Biochemistry 

Techniques 

เทคนิคที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางชีวเคมี 

เชน การตกตะกอน อัลตราเซนตริ- 

ฟวเกชัน การแยกสารโดยเทคนิคทางโคร

มาโตกราฟและอิเล็กโตรฟอริซิส การ

วิเคราะหสารดวยวิธีทางสเปคโตรโฟโต

เมตรี และเทคนิคเบื้องตนทางพันธุ

วิศวกรรม 

รายวิชาใหม 

คม 611 วัสดุอนินทรีย                 2(2-0-4) 

CH 611 Inorganic  Materials 

 ยกเลิก 

คม 613 เคมีของสารละลาย         2(2-0-4) 

CH 613 Solution Chemistry 

 ยกเลิก 
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คม 614 เคมีชีวอนินทรีย              2(2-0-4) 

CH 614 Bioinorganic Chemistry 

 ยกเลิก 

คม 621 เคมีแสง                         2(2-0-4) 

CH 621 Photochemistry 

 ยกเลิก 

 คม 622 การเรงปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย  
                                                 2(2-0-4) 

CH 622  Catalysis in Organic Chemistry 

 ยกเลิก 

คม 624 การสังเคราะหขัน้สูงทางเคมี

อินทรีย                                      2(2-0-4) 

CH 624  Advanced Organic Synthesis 

คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรีย

ขั้นสูง                                      2(2-0-4) 

CH 624  Advanced Organic Synthesis 

เปล่ียนแปลงช่ือวิชา 

คม 627 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขัน้สูง 2  

                                                 2(2-0-4) 

CH 627 Advanced Organic Reactions II 

 ยกเลิก 

คม 636 การคํานวณในเคมีเชิงฟสิกส 2 

                                                   (2-0-4) 

CH 636 Computation in Physical Chemistry 

เคมีควอนตัม ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล 

การคํานวณแบบแอบอินนิชิโอแบบเซมิ

เอมพิริคัลและกลศาสตรโมเลกุล การประยุกต

ในเคมีเชิงฟสิกส 

คม 636 เคมีคํานวณขัน้สูง       2(1-3-2) 

CH 636 Advanced Computation Chemistry 

หลักการและการประยุกตใชทฤษฏีทาง

เคมีควอนตัมและการทดลองโดยใชเทค

การคํานวณดวยคอมพิวเตอรเพ่ือ

แกปญหาดานเคมี 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2 เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

3. เปล่ียนแปลง

หนวยกิต 

คม 637 คอลลอยดและเคมีพ้ืนผิว2 

                                                   (2-0-4)   

CH 637 Colloid and Surface Chemistry 

 ยกเลิก 

 คม 640 หัวขอพิเศษทางชีวเคมี 2(2-0-4)   
CH 640 Selected Topics in Biochemistry 

ทฤษฎีและความกาวหนาทางชีวเคมี 

และชีวเคมีประยุกต 

รายวิชาใหม 
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คม 641 ชีวเคมีขัน้สูง                  3(3-0-6) 

CH 641 Advanced Biochemistry 

 
 

ยกเลิก 

คม 655 วิธีการแยกสาร             2(2-0-4) 
CH 655 Separation   Techniques   

หลักการในการแยกสารดวยวิธีการ

ตกตะกอน การกล่ัน การตกผลึก หลักการ

และการประยกุตใชเทคนิคทางโครมาโทก

ราฟชนิดตางๆ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

คม 655 เทคนคิการแยกสาร     3(3-0-6)  

CH 655 Separation Techniques   

หลักการในการแยกสารดวยวิธีการ

ตกตะกอน การกล่ัน การตกผลึกหลักการ

และการประยุกตเทคนิคทางโครมาโทก

ราฟแบบตางๆ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรี

ซิส สวนประกอบและการทํางานของ

เคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟและ 

อิเล็กโทรโฟรีซิส 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เพ่ิมจํานวนหนวย

กิต 

3. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

คม 656 วิธีวิเคราะหทางรังสี        2(2-0-4) 
CH 656 Radioanalytical Method 

 ยกเลิก 

คม 664 สัมมนาเคมีอินทรีย         1(0-2-1) 

CH 664 Organic Chemistry  Seminar     

 ยกเลิก 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี

ประยุกต                                    1(1-0-2) 

CH 677 Experimental Design in 

Applied Chemistry 

คม 677 การออกแบบการทดลองทาง

เคมี                                        1(1-0-2)   

CH 677 Experimental Design in 

Chemistry 

 เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

 

วท 691 สัมมนา                          1(1-0-2) 

SC 691 Seminar 

ศึกษาคนควาบทความวิจัยทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  วิเคราะห 

วิจารณ เรียบเรียง และนําเสนอในที่ประชมุ  

คม 660  สัมมนาเคมี 1            1(1-0-2) 

CH 660 Chemistry Seminar 1               

ศึกษาคนควาบทความวิจยัทางเคมี  

วิเคราะหความกาวหนาทางการวิจัย 

วิจารณ สังเคราะหองคความรู นําเสนอ

และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกบัที่ประชุม 

 

 

1. เปล่ียนแปลงรหัส

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา  
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  คม 662 สัมมนาเคมี 2            1(1-0-2) 

CH 662 Chemistry Seminar 2               

ศึกษาคนควาบทความวิจยัทางเคมี  

วิเคราะหความกาวหนางานวิจัยที่

เกี่ยวของกับหวัขอปริญญานิพนธ 

วิจารณ สังเคราะหองคความรู นําเสนอ

และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกบัที่ประชุม  

รายวิชาใหม 

วท 611  ระเบียบวิธีวิจัย              1(0-2-1) 

SC 611 Research Methodology 

ศึ ก ษ า ค น ค ว า บ ท ค ว า ม วิ จั ย ท า ง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  วิเคราะห 

วิจารณ เรียบเรียง และนําเสนอในที่ประชุม  

คม 670 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี             

                                              1(1-0-3) 

CH 670 Chemistry Research 

Methodology 

เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูล

ทางเคมีจากเอกสารและฐานขอมูล การ

เขียนโครงรางวิจัย ขัน้ตอนการ

ดําเนินการวิจยั การรวบรวม วิเคราะห

และสรุปผล และการเตรียมเอกสารวิจัย

ทางเคมีเพ่ือเผยแพรผลงาน 

1. เปล่ียนแปลงรหัส

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

3. เปล่ียนแปลง

หนวยกิต 

คม 682 เคมีสะอาด                    2(2-0-4) 

CH 682  Green Chemistry 

หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะหระดับ

ไมโคร  ทางเลือกในการใชรีเอเจนต  การใช

ตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการ

สังเคราะห  ความกาวหนาในทางเคมี

อินทรีย  เคมีวิเคราะห ชีวเคมี และการ

ประยุกตใชแบบไมกระทบกับส่ิงแวดลอม 

 

 

คม 682 เคมีสะอาด                 2(2-0-4)   

CH 682  Green Chemistry 

หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะห

ระดับไมโคร  ทางเลือกในการใชรีเอเจนต  

การใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบไม

กระทบกับส่ิงแวดลอม 

 

 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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วท 692 ปริญญานิพนธ         12 หนวยกติ 

SC 692 Thesis  

ทําการวิจัย วิเคราะห สังเคราะหปญหา 

หรือการสรางเคร่ืองมือเกี่ยวกับการ

ศึกษาวจัิยในสาขาวิชาวทิยาศาสตร 

คม 699 ปริญญานิพนธ      12 หนวยกิต 

CH 699 Thesis 

ทําการวิจัย วิเคราะห สังเคราะหปญหา 

หรือการสรางเคร่ืองมือ เพ่ือคนหาองค

ความรูใหมทางเคมี 

1. เปล่ียนแปลงรหัส

วิชา 

2 เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 
 
 

 


