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สารบัญ
หมวดที
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
6
6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาปริญญานิพนธ์

8
8
8
11
28
28

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
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29
29
29
33

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

38
38
38
38

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

38
38
38

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน

39
39
39
41
41
41
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

46
46
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46

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดย
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และจะเริ่มใช้
หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9
มกราคม พ.ศ. 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ หรือ นักวิชาการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
8.2 นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
8.3 ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ประกอบการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
8.4 ที่ปรึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
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ถือเป็ นขุมพลังทางปัญญาที่สาคัญทั้งในด้ านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่ควรมุ่งเน้ นการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กบั การฝึ กปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะความเข้ มแข็งทางวิชาการ
และทักษะเฉพาะทางตามศาสตร์ของสาขาวิชา ดังที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์จะ
เน้ นการทาปริญญานิพนธ์ (SCI Thesis) ที่มีความเข้ มข้ นทางวิชาการโดยถือเป็ นวิชาที่ต้องใช้ ความรู้และ
ทักษะทั้งหมดที่ได้ เล่าเรียนและสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่เข้ าศึกษาในหลักสูตร เพื่อพัฒนา/ต่อยอดองค์
ความรู้รวมถึงสร้ างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ท่งี านวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการทาปริญญานิพนธ์น้ ีจะ
สามารถสะท้ อนผลสัมฤทธิ์ของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่เยาวชนควรได้ รับการพัฒนาสู่ความเป็ นมือ
อาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่การเป็ นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวั ย รวมถึงในด้ านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาเพื่อความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นสังคมแห่งความรู้ท่แี ข่งขันกันด้ วยความสามารถจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น
ดังนั้นการผลิ ตบั ณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางเคมีเฉพาะสาขา มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม รวมทั้ง
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เคมีได้ อย่างถูกต้ องจึงควรเป็ นเร่งสาคัญเช่นกัน เนื่องจากความเจริญก้ าวหน้ า
ของวิทยาการด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้ันเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก ความจาเป็ นในการตรียมพร้ อมกาลังคนด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ มากพอ ตอบสนองความต้ องการของภาคเศรษฐกิจ
และสังคมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1

การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

วั ฒ นธรรม จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่มี ศั ก ยภาพเพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี คุ ณ ภาพ
คุณธรรม มีความรอบรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และให้ สอดคล้ องกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในด้ านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
โลก ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อให้ ครอบคลุมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และเตรียมทรัพยากรบุคคลให้ รองรับต่อการพัฒนาประเทศ ความเข้ มแข็งทางด้ านวิชาการ
การวิจัยจึงมีจาเป็ น โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตร เพื่ อพั ฒนาทักษะที่จาเป็ นในการพั ฒนาหลักสูตร ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเคมี จึ ง ต้ อ งเน้ น การบู ร ณาการความรู้ ให้ สอดคล้ องกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการศึกษาชาติ เพื่ อผลิตมหาบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
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และ มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งค้ นคว้ าวิจัยสร้ างสรรค์ผลงานเพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาประเทศ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิต มหาบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ โดยตระหนักถึงคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงมีความเข้ มแข็งด้ านวิชาการ
ควบคู่กบั สมรรถนะในการประกอบอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์จึงออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผนวกกับการพัฒนา/บ่ม
เพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่งหมายถึง Scientific Excellence, Corporate
and Social Responsibility, International Recognition ในการยกระดับคุณภาพมหาบัณฑิตไปสู่ความเป็ น
มื อ อาชี พ ตามบริ บ ททางสั งคมที่เ ปลี่ ยนแปลงด้ ว ยการให้ ความรู้ ท างวิ ช าการ ควบคู่ กั บ การเสริ มสร้ า ง
ความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบาย
การศึกษาของชาติ ความต้ องการของชุมชนและสังคม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตมหาบัณฑิตทางด้ านเคมีเฉพาะสาขา จึงจาเป็ นต้ องตระหนักถึง
บทบาทในการผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นเคมี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม หาบั ณ ฑิ ต ด้ า นเคมี ท่ี มี
สมรรถนะในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้
งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสารทางวิชาการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
สอดคล้ องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

13.1 รายวิชาทีค่ ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิ ดสอนให้
มีรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ได้ แก่ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิ สิกส์ ชีวเคมี และเคมี
วิเคราะห์ สัมพันธ์กบั หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้ าที่พิจารณาให้ ความเห็นชอบใน
การจัดการเรียนการสอนให้ ทนั สมัย และมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เรียนรู้ วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยในปั จ จุ บั น เกิ ด ขึ้ นควบคู่ กั บ พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน อาทิ สาขาเคมี และสามารถนาไปใช้ โดย
บูรณาการกับสาขาอื่นๆ ได้ อย่างสมดุลเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาแนวความคิดใน
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านเคมี ให้ ทนั สมัยและก้ าวหน้ าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ เป็ นผู้นาแห่งการ
สร้ างกลไกของต้ นแบบในการประดิษฐ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้ วยวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักสูตรที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับสูงสามารถทาการวิจัย
สร้ างองค์ความรู้ใหม่ ทางเคมี อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม สอดคล้ องกับการพัฒนากาลังคนด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ควบคู่กบั ความเจริญก้ าวหน้ าของวิทยาการด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขา
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้ด้านเคมีเฉพาะสาขา สามารถบูรณาการ วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทาง
เคมี
1.3.2 มีทกั ษะการทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารองค์ความรู้ด้านเคมี
1.3.3 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางวิ ช าการและการวิ จั ย ทางเคมี โดยตระหนั ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
2.1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปี โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงาน(KPI)ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี
การศึกษา
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคมและความ

กลยุทธ์
มีการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)

2.2.1 วิเคราะห์หลักสูตรจาก
มหาบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย

2.2.1 รายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7)
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
ต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2.3 เพิ่มทักษะการใช้ ภาษา
อังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ

2.4 การพัฒนาทักษะการวิจัย

กลยุทธ์
2.2.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
และความต้ องการของสังคม
2.3.1 ส่งเสริมให้ มีการค้ นคว้ า
นาเสนอ และเข้ าร่วมฟังการ
สัมมนาด้ วยภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3.2สนับสนุนให้ เขียนบทความ
วิจัยเป็ นภาษาอังกฤษ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
นายจ้ าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต
2.3.1 รายวิชา/การประชุม
วิชาการที่มีการค้ นคว้ า นาเสนอ
ด้ วยภาษาอังกฤษ

2.3.2 จานวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์หรือนาเสนอแบบ
proceeding เป็ นภาษาอังกฤษ
2.4.1 กาหนดให้ มีการรายงาน 2.4.1 จานวนรายงานความ
ความก้ าวหน้ าของการวิจัยต่อ
ก้ าวหน้ าของการวิจัย
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ 2.4.2 จานวนผลงานที่ได้ รับการ
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ นาเสนอ
นาเสนอรายงานการวิจัยใน
โครงการที่เกี่ยวข้ องของภาควิชา
2.4.2 สนับสนุนการเสนอผลงาน
วิจัยของนิสติ ในการประชุมระดับ
ชาติหรือนานาชาติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อ นเป็ นพิ เศษได้ โดยเป็ นไปตามเป็ นไปตามดุลยพิ นิจของกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้เข้ าเป็ นนิสติ ต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้ องหรือ ศึกษารายวิชาเคมี หรือรายวิชาที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติท่วั ไป
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 มีพ้ ืนฐานความรู้ทางเคมี ทักษะในการจัดการห้ องปฏิบัติการไม่เพียงพอในการเรียน
และทาปริญญานิพนธ์
2.3.2 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการด้ านภาษาอังกฤษ ไม่เพียงพอ เช่น การฟัง การอ่าน การ
เขียน และนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ นิสิตที่มีพ้ ืนฐานความรู้ทางเคมีไม่เพียงพอ
เข้ าเรียนหมวดวิชาบังคับเพิ่มเติมในกลุ่มสาขาวิชาที่เลือกหรือสาขาวิชาอื่นๆหรือหมวดวิชาเลือกของ
หลักสูตร อีกทั้งมีการกาหนดให้ ลงเรียนรายวิชา คม 573 การจัดการความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ
แบบไม่นับหน่วยกิต เพื่อให้ นิสติ มีความเข้ าใจในความรู้ทางเคมี และเตรียมความพร้ อมในการทาปริญญา
นิพนธ์ต่อไป
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2.4.2 จัดกิจกรรมเสริม หรือส่งเสริมให้ นิสติ ฝึ กทักษะการสื่อสารวิชาการด้ านภาษาอังกฤษจาก
การอ่าน หนังสือ วารสารวิชาการที่เป็ นภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้ ฝึกทักษะการฟังในรายวิชาสัมมนาที่ร่วมกับ
หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ และสนับสนุนให้ นิสติ เข้ าร่วมการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หน่วย : คน
ระดับ
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าสาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

2561
10
10
20
10

ปี การศึกษา
2562
10
10
20
10

2563
10
10
20
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวน
รับ)
รวมรายรับ

ปี 2560
600,000

ปี งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

600,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ค่าใช้ จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้ จ่ายต่อปี x จานวนปี )
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 10 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี )

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

432,000.00
100,000.00

532,000.00
53,200.00

53,200
66,500

3,000
3,000
6,000
77,200
10,700
9,000
28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

90,824
119,432

116,183

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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Kinetics and Mechanisms of Reactions in organic Chemistry

U4 530

CH 530

3 (3-0-6)
Group Theory and Molecular Spectroscopy
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คม 525
CH 525
คม 527
CH 527
คม 528
CH 528
คม 530
CH 530
คม 533
CH 533
คม 534
CH 534
คม 541
CH 541
คม 542
CH 542
คม 543
CH 543
คม 596
CH 596
คม 558
CH 558
คม 559
CH 559
คม 594
CH 594
คม 655
CH 655

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรีย์
Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry
ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
Advanced Organic Reactions
เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์
Physical Organic Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปี ระดับโมเลกุล
Group Theory and Molecular Spectroscopy
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
Thermodynamics and Chemical Kinetics
วิธคี ณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม
Mathematical Methods and Quantum Chemistry
กลุ่มวิชาชีวเคมี
ชีวเคมีข้นั สูง 1
Advanced Biochemistry 1
ชีวเคมีข้นั สูง 2
Advanced Biochemistry 2
เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology
เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Biochemical and Molecular Biological Techniques for Research
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี
Spectroanalytical Chemistry
เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า
Electroanalytical Chemistry
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือประยุกต์
Applied Instrumental Analysis Laboratory
เทคนิคการแยกสาร
Separation Techniques

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

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

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (0-6-0)
3 (2-2-5)
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3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือเลือกจากหมวดวิชาบังคับของกลุ่มวิชาอื่น ตามความเหมาะสมกับปริญญานิพนธ์
คม 521
เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์
2(2-0-4)
CH 521
Heterocyclic Chemistry and Applications
คม 524
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
CH 524
Natural Products
คม 574
นิติเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4)
CH 574
Forensic Analytical Chemistry
คม 576
เคมีของการเร่งปฏิกริ ิยา
2(1-2-3)
CH 576
Catalytic Chemistry
คม 579
เคมีของอาหาร
2(1-2-3)
CH 579
Chemistry of Food
คม 585
เคมีคานวณ
2(2-0-4)
CH 585
Computational Chemistry
คม 589
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับการวิจัย
1(1-0-2)
CH 589
Intellectual Property for Research
คม 612
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2(1-2-3)
CH 612
Selected Topics in Inorganic Chemistry
คม 623
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
2(1-2-3)
CH 623
Selected Topics in Organic Chemistry
คม 624
การสังเคราะห์ทางเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
2(2-0-4)
CH 624
Advanced Organic Synthesis
คม 636
เคมีคานวณขั้นสูง
2(1-3-2)
CH 636
Advanced Computational Chemistry
คม 638
หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
2(1-2-3)
CH 638
Selected Topics in Physical Chemistry
คม 642
หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี
2(1-2-3)
CH 642
Selected Topics in Biochemistry
คม 643
ชีวฟิ สิกส์ของโปรตีน
2(1-2-3)
CH 643
Protein Biophysics
คม 644
พันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
CH 644
Genetic Engineering
คม 645
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
CH 645
Molecular Genetics
13

คม 650
CH 650
คม 654
CH 654
คม 674
CH 674
คม 676
CH 676
คม 677
CH 677
คม 682
CH 682
คม 683
CH 683
คม 691
CH 691

เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
Environmental Analytical Chemistry
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
Selected Topics in Analytical Chemistry
การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
Applications of Chemistry in Nanotechnology
เคมีคอมบิเนทอเรียล
Combinatorial Chemistry
การออกแบบการทดลองทางเคมี
Experimental Design in Chemistry
เคมีสะอาด
Green Chemistry
การออกแบบและค้ นพบยา
Drug Design and Discovery
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering Laboratory
3.1.3.4 ปริญญานิพนธ์ กาหนดให้ เรียน 12 หน่วยกิต

ปพท 691
GRT 691

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Master’s Thesis

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

12 หน่วยกิต
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
คม หรือ CH
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง กลุ่มวิชาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาเคมี
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาเคมี
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึงหมวดวิชาดังต่อไปนี้
1 หมายถึง
เคมีอนินทรีย์
2 หมายถึง
เคมีอนิ ทรีย์
3 หมายถึง
เคมีเชิงฟิ สิกส์
4 หมายถึง
ชีวเคมี
5 หมายถึง
เคมีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
6 หมายถึง
สัมมนาหรือโครงงาน
7, 8 หมายถึง
การประยุกต์ทางเคมี
9 หมายถึง
ปฏิบัติการเคมี/ปริญญานิพนธ์
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3.1.4 แผนการศึกษา
สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะ
อินทรีย์ของโลหะแทรนสิชัน
คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรส
โกปี ระดับโมเลกุล

หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต วิชาบังคับ
3(2-2-5) คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของ
ปฏิกริ ิยาเคมีอนินทรีย์
3(3-0-6) คม 573 การจัดการความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบัติการ
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
6 หน่วยกิต วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1 หน่วยกิต วิชาบังคับ
1(0-2-1) คม 662 สัมมนาเคมี 2

วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
คม 660 สัมมนาเคมี 1
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับ 6 หน่วยกิต
ปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต

สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
คม 527 ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง 3(2-2-5)
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี 3(2-2-5)
ในเคมีอนิ ทรีย์
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
คม 660 สัมมนาเคมี 1
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3(2-2-5)
AUDIT
1(1-0-2)
6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 (0-2-1)

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา 6 หน่วยกิต
โท
รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับ
คม 528 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์
คม 573 การจัดการความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบัติการ
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับ
คม 662 สัมมนาเคมี 2

หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
AUDIT
1(1-0-2)
6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 (0-2-1)

6 หน่วยกิต ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับ 6 หน่วยกิต
ปริญญาโท
7 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโก
ปี ระดับโมเลกุล
คม 534 วิธคี ณิตศาสตร์และเคมี
ควอนตัม

หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต วิชาบังคับ
3(3-0-6) คม 533 อุณหพลศาสตร์และ
จลนพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6) คม 573 การจัดการความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบัติการ
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
6 หน่วยกิต วิชาเลือก
12 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1 หน่วยกิต วิชาบังคับ
1(0-2-1) คม 662 สัมมนาเคมี 2

วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
คม 660 สัมมนาเคมี 1
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับ 6 หน่วยกิต
ปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต

หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
AUDIT
1(1-0-2)
6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 (0-2-1)

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา 6 หน่วยกิต
โท
รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกเรียนกลุ่มวิชาชีวเคมี
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
5 หน่วยกิต
คม 541 ชีวเคมีข้นั สูง 1
3(3-0-6)
คม 596 เทคนิคสาหรับการทาวิจัย 2(0-6-0)
ทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล

วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
คม 660 สัมมนาเคมี 1
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต

6 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกบังคับ
คม 542 ชีวเคมีข้นั สูง 2
คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์

หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)

คม 573 การจัดการความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบัติการ
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับ
คม 662 สัมมนาเคมี 2

AUDIT
1(1-0-2)
6 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 (0-2-1)

6 หน่วยกิต ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับ 6 หน่วยกิต
ปริญญาโท
7 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ

หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
5 หน่วยกิต วิชาบังคับ

หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทร 2(2-0-4) คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า
2(1-2-3)
สโกปี
คม 655 เทคนิคการแยกสาร
3(2-2-5) คม 573 การจัดการความปลอดภัยใน AUDIT
ห้ องปฏิบัติการ
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือประยุกต์
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
6 หน่วยกิต วิชาเลือก
11 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1 หน่วยกิต วิชาบังคับ
1(0-2-1) คม 662 สัมมนาเคมี 2

วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
คม 660 สัมมนาเคมี 1
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับ 6 หน่วยกิต
ปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต

2(0-6-0)
1(1-0-2)
6 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 (0-2-1)

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา 6 หน่วยกิต
โท
รวมจานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
คม 573
CH 573

การจัดการความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ
ไม่นับหน่วยกิต
Safety Management in the Research Laboratory
ความปลอดภัยทางเคมี ระบบการจาแนกและจัดเก็บ การจัดการของเสียอันตราย การ
จัดการเพื่อป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีอันตรายในห้ องปฏิบัติการวิจัย การประเมินความ
เสี่ยงในห้ องปฏิบัติการ แนวทางการชี้บ่งภัยที่จานาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและการจัดการความเสี่ยง
คม 660 สัมมนาเคมี 1
1(0-2-1)
CH 660 Chemistry Seminar 1
ศึกษาค้ นคว้ าบทความวิจัยใหม่ท่สี าคัญทางเคมี วิเคราะห์ความก้ าวหน้ าทางการวิจัย
วิจารณ์ สังเคราะห์องค์ความรู้ นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับที่ประชุม
คม 662 สัมมนาเคมี 2
11(0-2-1)
CH 662 Chemistry Seminar 2
ค้ นคว้ าบทความวิ จั ยทางเคมี วิ เคราะห์ ความก้ าวหน้ า งานวิ จัยที่เกี่ยวข้ อ งกับ หั วข้ อ
ปริญญานิพนธ์ วิจารณ์ สังเคราะห์องค์ความรู้ นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับที่ประชุม
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
1(1-0-2)
CH 670
Chemistry Research Methodology
เทคนิคการสืบค้ นและวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีจากเอกสารและฐานข้ อมูล การเขียนโครง
ร่างวิจัย ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล และการเตรียมเอกสารวิจัย
ทางเคมีเพื่อเผยแพร่ผลงาน
หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
33(2-2-5)
CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes
โครงสร้ างและการสร้ างพันธะในสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนสิชัน วิธีการ
สังเคราะห์ โดยจาแนกตามชนิ ดของลิแ กนด์แ ละการสร้ า งพั น ธะ ปฏิกิริยาของสารอิน ทรี ย์กับ
โลหะแทรนสิชัน ปฏิกิริยาการเติม การกาจัดและปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยน การประยุกต์ของสาร
เชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนสิชัน
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาในเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry
หลั ก การของจลนพลศาสตร์ แ ละกลไกของปฏิกิริ ยาเคมี ปฏิกิริ ย าออกซิ เดชั น รีดักชัน ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอนินทรีย์ท่มี ีโครงสร้ างแบบจัตุรัสระนาบและแบบทรง
แปดหน้ า และการนาไปประยุกต์
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คม 530
CH 530

ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปี ระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Group Theory and Molecular Spectroscopy
ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรเชิงโมเลกุลและสมมาตรกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎี
กลุ่มในกลศาสตร์ควอนตัม การรวมเชิงเส้ นแบบสมมาตร ทฤษฎีออร์บิทลั เชิงโมเลกุล ไฮบริดออร์
บิทลั และออร์บิทลั เชิงโมเลกุล ทฤษฎีสนามลิแกนด์และการสั่นของโมเลกุล การประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
กลุ่มกับสเปกโทรสโกปี ของโมเลกุล
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรีย์
33(2-2-5)
CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry
วิธกี ารทางสเปกโทรสโกปี ในการพิสจู น์โครงสร้ างของสารประกอบอินทรีย์
การใช้
เทคนิคใหม่ อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี
คม 527 ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
3(2-2-5)
CH 527 Advanced Organic Reactions
ปฏิกริ ิยาเคมีอินทรีย์ชนิดใหม่ กลไกของปฏิกริ ิยา สารมัธยันตร์ท่วี ่องไวและการ
ประยุกต์ใช้ ในการสังเคราะห์
คม 528 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์
3(3-0-6)
CH 528 Physical Organic Chemistry
หลักสาคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ และเทอร์โมไดนามิกส์
ผลของไอโซโทป ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างและความว่องไวต่อปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก
ปฏิกริ ิยาทางแสง
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
CH 533 Thermodynamics and Chemical Kinetics
ทฤษฎีอุณพลศาสตร์เชิงสถิติ
การอธิบายระบบอนุภาคและสมบัติของสารด้ วยอุณ
พลศาสตร์เชิงสถิติ ทฤษฎีการปะทะ ทฤษฎีสภาวะกระตุ้น ปฏิกริ ิยาคู่ขนาน ปฏิกิริยาลูกโซ่ และ
จลนพลศาสตร์ของปฏิกริ ิยาที่เกิดเร็ว
คม 534 วิธคี ณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม
3(3-0-6)
CH 534 Mathematical Methods and Quantum Chemistry
วิธีคณิตศาสตร์ เพื่ อความเข้ า ใจและการประยุ กต์กับ ทฤษฎีทางเคมีเชิ งฟิ สิกส์ ตัว
ดาเนินการ ฟังก์ชันคลื่น โครงสร้ างและสมบัติของอะตอมที่มีหนึ่งอิเล็กตรอนและหลายอิเล็กตรอน
ทฤษฎีและวิธกี ารประมาณค่า ทฤษฎีพันธะเคมีในโมเลกุล
กลุ่มวิชาชีวเคมี
คม 541 ชีวเคมีข้นั สูง 1
3(3-0-6)
CH 541 Advanced Biochemistry 1
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สมบัติ โครงสร้ างและวิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลภายในเซลล์ กลไกการควบคุม
ระดับเซลล์ จนศาสตร์ข้นั สูงของเอนไซม์และกลไกการเร่งปฏิกริ ิยา เสถียรภาพและการวิเคราะห์
โครงรูปของมหโมเลกุล การทางานร่วมกันของชีวโมเลกุล การจัดโครงสร้ างดีเอ็นเอ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
คม 542 ชีวเคมีข้นั สูง 2
2(2-0-4)
CH 542 Advanced Biochemistry 2
เทคโนโลยีของเอนไซม์และยีน วิธวี ิจัยยุคใหม่ทางชีวโมเลกุล และชีวเคมีนาสมัย
คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์
2(2-0-4)
CH 543 Enzyme Technology
จลนศาสตร์ข้นั สูงของเอนไซม์ กลไกการเร่งปฏิกริ ิยา และเทคโนโลยีของเอนไซม์
คม 596 เทคนิคทางชีวเคมีข้นั สูง
2(0-6-0)
CH 596 Advanced Biochemistry Techniques
เทคนิคที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางชีวเคมี
การแยกสารโดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี
และอิเล็กโทรโฟรีซิส การวิเคราะห์สารด้ วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี และเทคนิคเบื้องต้ นทางพันธุ
วิศวกรรม
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี
2(2-0-4)
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในระดับอะตอมและโมเลกุล
หลักการ วิธกี ารวิเคราะห์ รายละเอียดอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี แต่ละ
ประเภท และการประยุกต์ใช้
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า
2(1-2-3)
CH 559 Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎีเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า การวิเคราะห์ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้ าที่เกิดขึ้น
ลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้ า และการวัดค่าการนาไฟฟ้ า
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือประยุกต์
2(0-6-0)
CH 594 Applied Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการและการประยุกต์โดยใช้ เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้ า
และเครื่องมือทางโครมาโทกราฟี
คม 655
เทคนิคการแยกสาร
3(2-2-5)
CH 655 Separation Techniques
หลักการในการแยกสารด้ วยวิธีการตกตะกอน การกลั่น การตกผลึก หลักการและการ
ประยุกต์เทคนิคทางโครมาโทกราฟี และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ส่วนประกอบและการทางานของ
เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี และอิเล็กโทรโฟรีซิส
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หมวดวิชาเลือก
คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์
2(2-0-4)
CH 521 Heterocyclic Chemistry and Applications
โครงสร้ าง สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเฮเทอโรไซคลิก การหาโครงสร้ าง
การสังเคราะห์ และประโยชน์ท้งั ในชีวิตประจาวัน และอุตสาหกรรม
คม 524 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
CH 524 Natural Products
ประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ กระบวนการชีวสังเคราะห์
การหาสูตรโครงสร้ าง การสังเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่นี ่าสนใจและการ
ประยุกต์ทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม
คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4)
CH 574 Forensic Analytical Chemistry
การวิเคราะห์ท่เี กี่ยวข้ องกับนิติวิทยาศาสตร์โดยใช้ เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ข้ันสูง การ
วิเคราะห์ด้านพิษวิทยา การวิเคราะห์เกี่ยวกับยา สารพันธุกรรมสี เส้ นผม และการลอบวางเพลิง
คม 576 เคมีของการเร่งปฏิกริ ิยา
2(1-2-3)
CH 576 Catalytic Chemistry
ทฤษฎีท่เี กี่ยวกับเคมีของการเร่งปฏิกริ ิยา ประเภทของการเร่ งปฏิกิริยา การเร่ งปฏิกิริยา
ในสารละลายที่เป็ นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเร่ งปฏิกิริยา
การประยุกต์การเร่งปฏิกริ ิยาในอุตสาหกรรม
คม 579 เคมีของอาหาร
2(1-2-3)
CH 579 Chemistry of Food
โครงสร้ างและเคมีท่เี กี่ยวข้ องในระบบของอาหาร เคมีของนา้ ในอาหาร โปรตีน คาร์
โบไฮเดรท ไขมัน เอนไซม์ในอาหาร เคมีของสารเติมแต่งในอาหาร ผลของการแปรรูปที่มีต่อ
องค์ประกอบสาคัญในอาหาร วิธกี ารวิเคราะห์สารสาคัญในอาหาร
คม 585 เคมีคานวณ
2(2-0-4)
CH 585 Computational Chemistry
ทฤษฏีทางเคมีควอนตัมที่เกี่ยวข้ องกับเทคนิคการคานวณด้ วยคอมพิวเตอร์ กลศาสตร์
โมเลกุล การคานวณแบบเซมิเอมพิริคัล และการคานวณแบบแอบอินนิชิโอ
คม 589 ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับการวิจัย
1(1-0-2)
CH 589 Intellectual Property for Research
กฎหมายด้ านทรั พย์สินทางปั ญญาที่เป็ นสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรั พย์สินทางปั ญญา
ทางเคมี การปกป้ องความหลากหลายพันธุพ์ ืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เครื่องหมายการค้ า สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ การออกแบบด้ านอุตสาหกรรม แผนภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้ า และจริ ยธรรมทาง
วิทยาศาสตร์
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คม 612
CH 612

หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2(1-2-3)
Selected Topics in Inorganic Chemistry
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 623 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
2(1-2-3)
CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปั จจุ บันทางเคมีอินทรี ย์ เคมีอินทรี ย์
ชีวภาพ เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
2(2-0-4)
CH 624 Advanced Organic Synthesis
ความก้ าวหน้ าของวิธสี ังเคราะห์สารอินทรีย์ในปัจจุบัน การวิเคราะห์และการวางแผน
สังเคราะห์สารอินทรีย์แบบคิดย้ อนกลับ เพื่อไปสู่โมเลกุลเป้ าหมายหลากชนิด
คม 636 เคมีคานวณขั้นสูง
2(1-3-2)
CH 636 Advanced Computation Chemistry
เคมีควอนตัม ทฤษฏีออร์บิทลั เชิงโมเลกุล การคานวณแบบแอบอินนิชิโอ แบบเซมิ
เอมพิริคัลและกลศาสตร์โมเลกุล การประยุกต์ในเคมีเชิงฟิ สิกส์
คม 638 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
2(1-2-3)
CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิ สิกส์เคมีเชิง
ฟิ สิกส์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 642 หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี
2(1-2-3)
CH 642 Selected Topics in Biochemistry
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี ชีวเคมีประยุกต์
และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 643 ชีวฟิ สิกส์ของโปรตีน
2(1-2-3)
คม 643 Protein Biophysics
สมบัติ โครงสร้ างและหน้ าที่ของกรดอะมิโนและโปรตีน พันธะและแรงยึดเหนี่ยวใน
โครงสร้ างของโปรตีน โดยใช้ เทคนิคทางชีวสารสนเทศน์ และเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟิ สิกส์ใน
การศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 644 พันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
CH 644 Genetic Engineering
หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ทางพันธุวิศวกรรม
คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
CH 645 Molecular Genetics
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การจัดตัวของจีโนมในยูคาริโอต การกลายพันธุแ์ ละวิวัฒนาการของยีน มิวเตชั่น การควบคุม
การแสดงของยีนจากสัญญานภายนอกเซลล์ท่เี กี่ยวข้ องกับพัฒนาการของเซลล์ และการก่อมะเร็ง ความรู้
ด้ านเทคโนโลยียีน
คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
2(1-2-3)
CH 650 Environmental Analytical Chemistry
การตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพของสิ่งแวดล้ อม มลพิษทางอากาศ นา้ และดิน โดย
อาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์
คม 654 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2(1-2-3)
CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์เคมีวิเคราะห์
ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
2(1-2-3)
CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology
หลักการประยุกต์ความรู้ทางเคมีกบั นาโนเทคโนโลยีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ของอนุภาคในระดับนาโน การจาลองโมเลกุล และวิธกี ารสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
2(2-0-4)
CH 676 Combinatorial Chemistry
บทบาทของเคมีคอมบิเนทอเรียลในงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารใหม่ท่ใี ช้ ในการบาบัดโรค
หลักการของการใส่รหัสและการประยุกต์ใช้ ในการสังเคราะห์กลุ่มสารที่มีความหลากหลายโครงสร้ าง การ
ออกแบบการสังเคราะห์กลุ่มสารให้ มีสภาวะที่ดีท่สี ดุ โดยวิธวี ิเคราะห์แบบย้ อนกลับ การคัดเลือกตัวเชื่อม
และการสลายตัวเชื่อมที่เหมาะสม การติดตามปฏิกริ ิยาในวัฏภาคของแข็งโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
2(1-2-3)
CH 677 Experimental Design in Chemistry
การออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่องตามความสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและความชานาญ
ในการทดลองแบบประยุกต์โดยนาเครื่องมือและเทคนิคมาประยุกต์ใช้
คม 682 เคมีสะอาด
2(1-2-3)
CH 682 Green Chemistry
หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ระดับไมโคร ทางเลือกในการใช้ รีเอเจนต์ การใช้
ตัวเร่งปฏิกริ ิยาทางชีวภาพแบบไม่กระทบกับสิ่งแวดล้ อม
คม 683
การออกแบบและค้ นพบยา
2(1-2-3)
CH 683 Drug Design and Discovery
การค้ นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ เป็ นสารต้ นแบบในการพัฒนาเป็ นยาตัวใหม่ กลไก
การออกฤทธิ์และความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้ างกับฤทธิ์ชีวภาพของสาร วิธกี ารออกแบบ
การ
สังเคราะห์ และการวิเคราะห์โดยการบูรณาการความรู้ทางเคมี
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รายชื่อคณาจารย์
รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์

7

รศ.ดร.รัชนก ปิ่ นแก้ ว

8

รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย

9

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

10

ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

11

ผศ.ดร.ปิ ยะดา จิตรตั้งประเสริฐ

12

ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร

13

ผศ.ดร.แพน ทองเรือง

14

ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน

15

ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

16

อ.ดร.ฐิติรัตน์ แม้ นทิม

17

อ.ดร.ณัฐพล อภิรติกุล

18

อ.ดร.พรทิพย์ บุญศรี

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
วท.บ.(เคมี), 2539
Ph.D.(Chemistry), 2544
วท.บ.(เคมี), 2541
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์ , 2544
ปร.ด.(เคมีอนิ ทรีย์), 2550
วท.บ.(เคมี) , 2521
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2524
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร),
2546
วท.บ.(เคมี ), 2547
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนิน
ทรีย์ประยุกต์), 2549
Ph.D.(Chemistry), 2554
วท.บ.(เคมี), 2540
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี
อนินทรีย์ประยุกต์), 2543
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548
วท.บ.(เคมี), 2541
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2539
วท.ม.(ชีวเคมี), 2542
Ph.D.(Biomo;ecular Science),
2550
วท.บ.(เคมี), 2537
วท.ม.(เคมี), 2540
วท.ด.(เคมี), 2547
วท.บ.(เคมี), 2538
วท.ม.(เคมี), 2541
ปร.ด.(เคมี), 2546
วท.บ.(ชีวเคมี), 2547
วท.ด.(ชีวเคมี), 2553
วท.บ.(เคมี), 2548
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2556
วท.บ.(เคมี), 2548
วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2550
ปร.ด.(เคมีประยุกต์), 2555
วท.บ.(เคมี), 2545
วท.ม.(เคมีเชิงฟิ สิกส์), 2548
ปร.ด.(เคมี), 2556

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Michigan Technological University,
USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of York, UK
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Okayama, Japan
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาปริญญานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้ นิสิตทาการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือการสร้ างเครื่องมือเกี่ยวกับ การ
ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาเคมี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็ นระบบ สามารถดาเนินการวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี ที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษา
(2) อาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อและกระบวนการศึกษาค้ นคว้ า
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) อาจารย์ท่ปี รึกษาและนิสติ กาหนดหัวข้ อ และเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ท่ปี รึกษาตามระยะเวลาที่
กาหนด
(3) อาจารย์ท่ปี รึกษาและนิสติ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
เพื่อประมวลผลรายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1.มีทกั ษะสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรูท้ ีส่ อดคล้อง
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้ วิธที างสถิติในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
5.2 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความรู้เชิงลึกด้ านเคมีเฉพาะสาขา รวมถึง
วิเคราะห์ และสามารถใช้ ความรู้ทางเคมีใน
การพัฒนางานวิจัยได้ อย่างมีระบบ

5.3 สื่อสาร ถ่ายทอดคงามรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้ านความรู้
2.2 มีความรู้ในสาระความรู้เชิงลึกทางเคมีเฉพาะสาขา
ด้ านทักษะทางปัญญา
3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลเพื่อแก้ ปัญหา
ทางเคมีได้ อย่างสร้ างสรรค์
3.3 วางแผน สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ เพื่อต่อยอดองค์
ความ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
มุ่งพัฒนานิสติ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1)
ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีจิตสานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิจัย

(1) สอดแทรกเนื้ อหาในด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม
(2) จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และใน
ร า ย วิ ช า มี ก า ร ป ลู ก ฝั ง ก า ร มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

(1) การสังเกตและประเมินพฤติกรรม
และการเข้ าร่ วมกิจกรรมการส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
(2) ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้

กลยุทธ์การสอน

(1) ความรู้ เข้ า ใจในสาระหลั ก การเรียนการสอนแบบเชิงรุก
ทฤษฎี แ ละทั ก ษะทางด้ านเคมี ท่ี (active learning)
สาคัญได้ อย่างถูกต้ อง
(2) มีความรู้ในสาระความรู้เชิงลึก
ทางเคมีเฉพาะสาขา

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
ปัญญา
(1) ประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ า
ทางวิชาการ
(2) คิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ
และมี เ หตุ มี ผ ลเพื่ อ แก้ ปั ญ หาทาง
เคมีได้ อย่างสร้ างสรรค์
(3) วางแผน สัง เคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ เพื่ อต่ อยอดองค์
ความรู้ได้

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมิ นความสามารถของนิ สิต ใน
การ เรี ยนกา รสอ นแบ บเชิ งรุ ก
(active learning) โดยประเมินจาก
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการ
ปฏิบั ติ ง านของนิ สิต ในด้ านต่ า ง ๆ
คือ
(1) ทดสอบย่อย
(2) ทดสอบกลางภาคการศึ ก ษา
และปลายภาคการศึกษา
(3) รายงาน
(4) การนาเสนองาน

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ การเรี ย น
ก า ร ส อ น แ บ บ เ ชิ ง รุ ก ( active
learning) เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกทักษะ
การวิ เคราะห์ ทัก ษะการคิ ด จาก
สภาพปั ญหาหรื อสถานการณ์จริ ง
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
(1) จัดให้ มีการค้ นคว้ าและ
ทดลองด้ วยตนเอง มีการนาเสนอ
ผลงานจากการค้ นคว้ า และมีการ
อภิปรายในห้ องเรียนหรือใน
ห้ องสัมมนา
(2) จั ด ให้ การน าเสนอและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
(3) จัดให้ มีการแก้ ปัญหาที่เกิด
จากการทางานวิจัยด้ วยตนเองโดย
มีอาจารย์ท่ปี รึกษาคอยให้
คาแนะนา

(1) ประเมิ น จากงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากข้ อสอบที่เน้ นให้
นิสติ ได้ คิด วิเคราะห์ อธิบายแนวคิด
ของการแก้ ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ท่ไี ด้ เรียนมา
(3) ประเมินจากทักษะที่นิสติ ใช้ ใน
การแก้ ปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า ง
ทางานวิจัย
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นความสัมพันธ์ กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และจิตสาธารณะ
(2) สามารถปรับตัวในการทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื วางตัวและแสดงความ
คิดเห็นได้ อย่างเหมาะสมกับบทบาท
หน้ าที่

(1) การเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(active learning)
(2) มอบหมายงานให้ จัดทาเป็ น
กลุ่ม

(1) การสั ง เกตและประเมิ น
พฤติกรรมในชั้ นเรี ยน และการเข้ า
ร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่ วมใน
การวิพากษ์วิจารณ์ในชั้ นเรี ยน และ
การยอมรั บ เหตุ ผ ลของผู้ ท่ีมี ค วาม
คิดเห็นแตกต่าง

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ใช้ วิธที างสถิติในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
(2) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้ นและติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(1) การเรียนการสอนแบบเชิงรุก ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และจากการนาเสนอผลงานที่ได้ รับ
(active learning)
(2) ฝึ กทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง มอบหมาย
ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การมอบหมายงานให้ สืบค้ น
ค้ นคว้ า ด้ ว ยตนเอง รวบรวมและ
นาเสนอข้ อมูล
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(2) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิจัย
(1) ความรู้ เข้ าใจในสาระหลัก ทฤษฎีและทักษะทางด้ าน
2. ด้ านความรู้
เคมีท่สี าคัญได้ อย่างถูกต้ อง
(2) มีความรู้ในสาระความรู้เชิงลึกทางเคมีเฉพาะสาขา
(1) ประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(2) คิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ และมี เ หตุ มี ผ ลเพื่ อ
แก้ ปัญหาทางเคมีได้ อย่างสร้ างสรรค์
(3) วางแผน สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ได้
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะ
(2) สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อ่นื วางตัวและ
และความรับผิดชอบ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (1) ใช้ วิธที างสถิติในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
(2) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและติดตาม
สารสนเทศ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

(1)

(2)

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทางปั ญญา

(1)

(2) (1)





(2) (3)

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความ สัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (1) (2) (3)

วิชาแกน
คม573การจัดการความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการวิจยั ทางเคมี



คม 660 สัมมนาเคมี 1











คม 662 สัมมนาเคมี 2











คม 670 ระเบียบวิธวี จิ ัยทางเคมี





































































วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะ
แทรนสิชัน
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมี
อนินทรีย์
คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปี ระดับโมเลกุล
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รายวิชา

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ด้านคุณธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
และจริยธรรม
ความ สัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3)

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรีย์



คม 527 ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง






คม 528 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์



















































คม 542 ชีวเคมีข้นั สูง 2













คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์









คม 596 เทคนิคทางชีวเคมีข้นั สูง

















กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
คม 530 ทฤษฏีกลุ่มและสปกโทรสโปกีระดับโมเลกุล
คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพล
ศาสตร์เคมี
คม534 วิธคี ณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม






กลุ่มวิชาชีวเคมี
คม 541 ชีวเคมีข้นั สูง 1
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

(1)

(2)

ด้านความรู ้

(1)

ด้านทักษะทางปั ญญา

(2) (1)

(2) (3)

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความ สัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (1) (2) (3)

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า
คม 594 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือประยุกต์
คม 655 เทคนิคการแยกสาร






























































หมวดวิชาเลือก




คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์
คม 524 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คม 579 เคมีของอาหาร





คม 585 เคมีคานวณ



คม 574 นิตเิ คมีวเิ คราะห์
คม 576 เคมีของการเร่งปฏิกริ ิยา
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คม 589 ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับการวิจัย
คม 612 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
คม 623 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
คม 636 เคมีคานวณขั้นสูง

ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

(2)

(1)

(2) (1)























คม 642 หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี

คม 644 พันธุวศิ วกรรม
คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม

ด้านทักษะทางปั ญญา

(1)

คม 638 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์

คม 643 ชีวฟิ สิกส์ของโปรตีน

ด้านความรู ้





























(2) (3)

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความ สัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (1) (2) (3)
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

(1)
คม 654 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
คม 682 เคมีสะอาด

คม 783 การออกแบบและค้ นพบยา
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

(2)

(1)


















คม 691 ปฏิบตั กิ ารพันธุวศิ วกรรม




ด้านความรู ้



ด้านทักษะทางปั ญญา

(2) (1)







(2) (3)






















ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความ สัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (1) (2) (3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ซึ่งเป็ นตามเกณฑ์การประเมิน
ของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชาและทบทวนระบบด้ วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ท่รี ับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้ อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ ต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่มี ี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้ รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้ านวิชาการ รวมทั้งการ
เข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
ส่งเสริมให้ อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
(1) มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ท่ชี ัดเจน มีการติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งการนาผลไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
(2) มีกลไกส่งเสริม และทุนสนับสนุน ให้ อาจารย์สามารถพัฒนาตนเอง และสร้ างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้ างสรรค์อ่นื ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ ท้งั ในระดับชาติและ
นานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตร ประกอบด้ วย อาจารย์ป ระจาหลั กสูตรทั้งหมด โดยมีท้ังประธาน
ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร
นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ มีการ
หารือในเรื่องต่างๆ อาทิ
1. จานวนนิสติ ตามแผนการรับนิสติ
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3. การติดตาม มคอ. 3-7 ของหลักสูตรให้ เป็ นไปตามกาหนดเวลา
4. การเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์/สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
การประกัน คุ ณภาพหลั กสูตร คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรมี หน้ า ที่ รั บผิ ดชอบดู แ ลจั ดการศึ กษาใน
หลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ โดย
คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทาหน้ าที่วางแผนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการสอนของคณาจารย์และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ทวนสอบผลการเรียนรู้ รวบรวมข้ อมูล
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาหลักสุตร และมีการประเมินผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งเน้ นพัฒนาบัณฑิตให้ มี ทักษะสื่อสาร และมี
สมรรถนะของหลักสูตรคือการมีความรู้เชิงลึกด้ านเคมีเฉพาะสาขา รวมถึงวิเคราะห์ และสามารถใช้ ความรู้ทางเคมี
ในการพัฒนางานวิจัยได้ อย่างมีระบบ มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5
ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปัญญา 4) ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี สามารถ
สร้ างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็ นมาตรฐานตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และบัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทาตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร นอกจากนี้ใน
ทุกปี การศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทาการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้ บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรทั้ง 5 ด้ าน เพื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต่อไป

3. นิสิต
การรับนิสิต
หลักสูตรกาหนดเป้ าหมายจานวนรั บนิสิตตามแผนการรั บของหลักสูตร และเกณฑ์การรั บนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อความเหมาะสมกับหลักสูตร โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ดาเนินการ
ประกาศรั บสมัครตามเกณฑ์ท่ีกาหนด ดาเนินการจั ดสอบภาษาอังกฤษทั่วไป มีการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย
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หลั กสูตร ก่อนจะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์เ ข้ าศึ กษาในหลั กสูตรและให้ ดาเนิ นการรั บรายงานตัว ตามวั นเวลาที่
กาหนด โดยถ้ าจานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรั บ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติมในรอบถัดไป โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดาเนินงานการรับนิสติ เช่น จานวนผู้สมัคร จานวนนิสิตที่
มีสทิ ธิ์เข้ าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นิ สิตต้ อ งเข้ า ร่ วมโครงการปฐมนิ เ ทศนิ สิตระดั บ บั ณ ฑิตศึ กษา ของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อชี้ แจงข้ อ บั งคั บ
ข้ อกาหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ และเข้ าร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควิชาเพื่อ ให้
คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการเรียน การทาปริญญานิพนธ์ และข้ อกาหนดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้ อมในด้ านต่างๆ
ทั้งการเรียนและการใช้ ชีวิต และได้ มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้ อการทาวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาเคมีเพื่อเป็ น
แนวทางในการทาปริ ญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิ จารณาผลการเรียนระดับปริ ญญาตรีและ
คะแนนภาษาอังกฤษของนิสติ แรกเข้ า เพื่อเข้ าเรียนรายวิชาพื้นฐานที่จาเป็ นให้ นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่า
เพื่อเข้ าเรียนเสริมในรายวิชานั้นและในกรณีท่ีนิสิตแรกเข้ าและสาหรับนิสิตชั้นปี ที่ 1 ที่ผ่านเข้ าศึกษาในหลักสูตร
แบบมีเงื่อนไขจะต้ องเรียนภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บณ
ั ฑิตศึกษา
1. หลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการทาปริญญา
นิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ ข้อมูลเบื้องต้ นเกี่ยวกับข้ อมูลการทา
วิจัยของนิสติ เพื่อให้ นิสติ พิจารณากรอบแนวคิดในการทาวิจัย
2. หลักสูตรให้ นิสิตเลือกหัวข้ อในการทาปริ ญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตและให้ ดาเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก/ร่วม ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย
3. นิสติ เสนอสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ตามกาหนดเวลา และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. ขณะที่นิ สิตดาเนิ น การทาปริ ญญานิ พ นธ์ อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษามี หน้ า ที่ติดตามความก้ า วหน้ า และให้
คาปรึกษาเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องและปัญหา จนกว่านิสติ จะขอจบการศึกษาตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5. นิสติ ประเมินการควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ท่ปี รึกษา
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
และให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อดาเนินการปรับปรุงการให้ คาปรึกษา
7. เมื่อนิสติ มีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็ นไปตามข้ อ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัย
เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
หลักสูตรได้ สอบถามและให้ นิสิตประเมินความพึ งพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้ านต่างๆเป็ นประจาทุกปี
เช่น การรับนิสติ การส่งเสริมและพัฒนานิสติ การจัดการข้ อร้ องเรียนต่างๆของนิสิต เพื่อนามาพัฒนาและควบคุม
การบริหารหลักสูตรให้ มีคุณภาพ
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4. อาจารย์
ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรของภาควิชา โดยพิจารณาจากอัตรา
การคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อหาอัตราอาจารย์ประจา
หลักสูตรทดแทนตามกรอบเวลาที่เหมาะสม
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อรับทราบและพิจารณาจานวนนิสิตใหม่ และนิสิตที่คงเหลือ
ในหลักสูตร พร้ อมทั้งการพิจารณาหน้ าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการควบคุมดูแลมาตรฐานของหลักสูตรให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การควบคุมการจัดทา มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7
พร้ อมทั้ง การก ากั บ ดู แ ลการควบคุ ม หั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ข องนิ สิต และประชุ ม วิ เ คราะห์ ผ ลและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริหารหลักสูตร
3. เมื่อสิ้นสุดปี การศึกษา มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการประเมิน
ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็ นประจาทุกปี
2. ควบคุม กากับ ส่งเสริมให้ อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้ างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการพัฒนาตนเองตามความต้ องการ
5. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการนาความรู้
ไปใช้ ประโยชน์
6. ผลจากการพั ฒนาตนเอง ที่ได้ รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา และติด
ประกาศเกียรติคุณ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการร่ า ง/พั ฒ นาหลั ก สูต รเพื่ อ จั ด ท าหลั ก สูต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และข้ อบั งคับ มหาวิ ทยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อกาหนดปรัชญา วิสยั ทัศน์ จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสูตร
2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิ สิกส์ เคมีอินทรี ย์
เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพื่ อกาหนดรายวิชาในหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา ให้ มีเนื้อหาที่ทันสมัยและ และ
พิจารณากาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอนประชุมร่ วมกัน เพื่ อพิ จารณามาตรฐานผลการเรี ยนรู้
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้ หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน
ร่วมกัน
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนาข้ อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า
และการสารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุ ณลั กษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
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มาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับอุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ 5 ด้ าน มาประกอบการพิ จารณากาหนดรายวิชา สาระรายวิ ชาใน
หลักสูตรและแผนการเรียน
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
มี ความเชี่ ยวชาญในสาขาเคมี ซึ่ งมี ตัว แทนจากสภาวิ ช าชี พ /ผู้ ใช้ บั ณ ฑิต เข้ า มาร่ ว มเป็ นกรรมการ เพื่ อให้ ไ ด้
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทาหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทนั สมัย รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. เสนอ มคอ. 2 ตามลาดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ.รับทราบหลักสูตร
7. เมื่อสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเริ่มเปิ ดการเรียนการสอน และกากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.3-6)
8. สรุปผลการดาเนินการประจาปี (มคอ.7)
9. มีการนาผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป
10. ประเมินความคิดเห็นของนิสติ ปี สุดท้ ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตและนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การกาหนดผูส้ อน
1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทาร่ างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต
เพื่อให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาความถูกต้ องและประสานงานกับผู้ป ระสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมี
พื้นฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิ สิกส์ เคมีอนิ ทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)
2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพื่อพิจารณากาหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การทางานของแต่ละคนให้ เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้ รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการจัดการเรี ยนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้ อมูล เพื่ อนาเข้ าประชุ มภาควิชาโดยมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้ าร่ วมประชุ ม เพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้ มีการเชิญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญมาเป็ นอาจารย์ พิ เ ศษในบางหั ว ข้ อ /บางรายวิ ช า ก าหนดให้ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
4. ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ
สอน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรส่งคาอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ อาจารย์ผ้ ูสอน เพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชา
นาไปเป็ นข้ อมูลสาหรับเขียนจุ ดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พร้ อมทั้งกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้
2. คณะฯ มีกลไกกาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนจะต้ องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
3. หลักสูตรภายใต้ การบริหารงานของภาควิชามีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี
กากับให้ ผ้ ูสอนจัดทา มคอ.3/มคอ.4
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4. อาจารย์ป ระจาหลั ก สูต รตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ ล ะรายวิ ชาในหลั ก สูต ร เพื่ อ
พิจารณาดูความสอดคล้ องตามคาอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้ วจึงนาข้ อมูลขึ้นเผยแพร่กบั นิสติ
5. หลังจากหมดกาหนดเพิ่มถอนรายวิชา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะแจ้ งต่อภาควิชาเพื่อดาเนินการปิ ด
รายวิชาหากไม่มีนิสติ ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไม่ให้ มีปัญหาในการกากับติดตาม มคอ.5/มคอ.6
6. ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น การสอนโดยนิ สิต (ปค.003/004) ให้ ผ้ ู ส อนน าเสนออาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปี การศึกษาถัดไป
การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้ อปริญญานิพนธ์ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์อย่าง
เป็ นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้ อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและ
ความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ดังนี้
1. นิสติ เสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรพิ จารณาให้ หัวข้ อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะ โดย
พิจารณาความสอดคล้ องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้ าวหน้ าของศาสตร์
3. นิ สิตจั ดทาเค้ าโครงปริ ญญานิ พนธ์และเสนอต่ ออาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ เพื่ อให้ คาปรึ กษา
กาหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
4. นิ สิ ต สอบเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ โ ดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้ วยอาจารย์ท่ปี รึ กษาปริญญา
นิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ น้อยกว่า 2 คน และให้ แต่งตั้ง
กรรมการ 1 คน เป็ นเลขานุการโดยต้ องไม่เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอ
ชื่อโดยความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัดเพื่อเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
5. นิ สิตปรั บปรุงแก้ ไขเค้ าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิ จารณาฯ เสนอแนะ พร้ อมทั้งเสนอเค้ าโครงที่
แก้ ไข เพื่อขออนุมัติการทาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
6. อาจารย์ท่ปี รึกษาติดตามผลความก้ าวหน้ าการทาปริญญานิพนธ์ให้ เป็ นไปตามแผนงานการทาปริญญา
นิพนธ์
7. นิสติ รายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจาหลั กสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุก
ภาคการศึกษา
การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. หลักสูตรกาหนดวิธกี ารประเมินไว้ ใน มคอ. 2
2. อาจารย์ผ้ ูสอนพิจารณานา้ หนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้ องกับจุดเน้ นของรายวิชา ใน มคอ.
2
3. อาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชามีการกาหนดวิธกี ารที่ใช้ ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.
4 ของแต่ละรายวิชา
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. คณะฯ มีกลไกกาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนจะต้ องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2. หลักสูตรภายใต้ การบริ หารงานของภาควิชามีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการงานวิชาการ กากับให้
ผู้สอนจัดทา มคอ.5/มคอ.6
3. อาจารย์ป ระจาหลั ก สูต รตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ ล ะรายวิ ชาในหลั ก สูต ร เพื่ อ
พิจารณาดูความสอดคล้ องตามคาอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมร่ วมกันเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปี การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดาเนินงานต่อไป
6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
1. สารวจความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุ มร่ วมกันเพื่ อพิ จารณาสรุปความต้ องการของสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุ นการ
เรียนรู้
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอความต้ องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยั งฝ่ ายแผนและพัฒนา ภาควิชา
เพื่อรวบรวมเข้ าที่ประชุมภาควิชา
4. ภาควิชากาหนดให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้ าร่วมประชุมภาค เพื่อกาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5. ฝ่ ายแผนและพัฒนา ภาควิชาดาเนินการจัดทาร่างคาของบประมาณประจาปี ส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์
สาหรั บการจัดซื้อครุภั ณฑ์ การปรั บปรุ งอาคารสถานที่ และการจั ดโครงการสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ โดยผ่ านการ
พิ จารณาเห็นชอบจากที่ประชุ มภาควิ ชา โดยการมีส่วนร่ วมของอาจารย์ประจาหลั กสูตร เพื่ อร่ วมพิ จารณาการ
จัดลาดับความจาเป็ นในการดาเนินการเสนอของบประมาณสาหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ
6. ภาควิชาดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่จี าเป็ นในการจัดการเรียนการสอน
7. มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อ
นาเสนอที่ประชุ มภาควิ ชาเพื่ อพิ จารณาปรั บปรุ งหรื อให้ ข้อเสนอแนะ หากภาควิ ชาไม่ สามารถดาเนิ นการได้ ใน
ประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการดาเนินการ
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
ปี ที4่
ปี ที5่
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
อย่างน้ อยต่อการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามแผนมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี)
ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/ บัณฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2. ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
3. ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
2. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ สู อนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ ในการปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
3. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การ
สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการประเมินเป็ นฐานในการ
ปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) มีส่วนร่ วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่ อการปรั บปรุ งหลั กสูตรและ
กลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี
วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้ อง 15-325 ภาควิชาเคมี
โดย ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล และ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ทบทวนการใช้ ช่ ือสาขาวิชาเป็ น
สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาเคมี
ประยุกต์เหมือนหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ นิสติ ระดับ
ปริญญาตรีสามารถเข้ าเรียนต่อใน
ระดับปริญญาโท
3. ควรมีช่องทางให้ นิสติ ระดับ
ปริญญาโทเข้ าเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกได้

การดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรได้ ทบทวนและมีมติใช้ ช่ ือ
หลักสูตร วท.ม.เคมี เหมือนเดิม

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
วท.บ.เคมี ให้ เป็ นประเภทหลักสูตร
แบบหลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
เสนอแนวทางให้ หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก (ปร.ด. เคมีประยุกต์)
เพิ่มเติมการรับนิสติ แบบ 2.2 เป็ น
ผู้ท่กี าลังศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้ านเคมี ของ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ซึ่งผ่านการเรียนใน
ชั้นปี ที่ 1 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
3.50 ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนผู้ท่มี ี
ศักยภาพสูง และมีความสนใจใน
สาขาเคมีประยุกต์ให้ สามารถศึกษา
ต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรได้ มกี ารวางแผนการ
เพื่อจูงใจให้ มีผ้ ูสนใจมาเรียนมาก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มขึ้นใน
ขึ้น โดยการให้ ทุนนิสติ และเลือก หลายช่องทาง
เป้ าหมายการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
เช่น นิสติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.เสนอแนวทางในการนาเสนอวิชา
ทางหลักสูตรเห็นควรให้ ชะลอการ
สัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษ
ใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอในรา
วิชาสัมมนา เนื่องจากเล็งเห็นว่า
นิสติ ระดับปริญญาโทควรได้ รับการ
ฝึ กฝนทักษะการอ่าน และเขียนให้
เข้ าใจเป็ นอย่างดีในลาดับแรก
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รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ข้ นึ เพื่อให้ มีความทันสมัย เหมาะสม โดยได้ ทาการออก
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ แก่ บัณฑิต และนายจ้ างของบัณฑิต โดยได้ ทาการสารวจความคิดเห็นพร้ อม
กัน เนื่องจาก มีรายวิชาที่สอดคล้ องกัน เพื่อทาการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อมาวิเคราะห์ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อสาเร็จการศึกษา แล้ วนามาปรับปรุงหลักสูตร
และพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ และสมรรถนะของหลักสูตรต่อไป
สรุปผลความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555
1. สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน แบ่งเป็ น
1.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 4 คน
1.2 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร วท.ม. เคมี จานวน 15 คน
1.3 นายจ้ างของบัณฑิตจานวน 8 คน แบ่งเป็ น
1.3.1 นายจ้ างของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 4 คน
1.3.2 นายจ้ างของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร วท.ม. เคมี จานวน 4 คน

1. ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร เป็ นดังนี้
2.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์และหลักสูตร วท.ม. เคมีรวมทั้งสิ้น 19 คน ปัจจุบัน
ทางานอยู่ในหน่วยงาน ภาครัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 63.2 (12 คน) และหน่วยงานภาคเอกชน ร้ อยละ 36.8 (7 คน)

80

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 4 คน ปัจจุบันทางานอยู่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ 3 คน และ หน่วยงานภาคเอกชน 1 คน
2.2 ประเภทของหน่วยงานที่มีจานวนบัณฑิตสูงที่สดุ ทางานด้ านการศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 52.6 (10 คน)
และหน่วยงานที่มีจานวนบัณฑิตน้ อยที่สดุ ทางานด้ านสาธารณสุขคิดเป็ น ร้ อยละ 5.3 (1คน)

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จานวน 3 คน ปัจจุบันทางานอยู่ในหน่วยงาน ด้ าน
การศึกษา 3 คน และด้ านการค้ า 1 คน
2.3 ความสาคัญของเคมีในด้ านเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่สาคัญในอีก 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 68.4
(13คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้ องการบุคลากรด้ านเคมี คิดเป็ นร้ อยละ 78.9 (15 คน)
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2.4 สายงานที่ต้องการบุคลากรด้ านเคมีมากที่สดุ คือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็ นร้ อยละ 52.6 (10
คน) โดยมีทกั ษะทางด้ านเคมีประยุกต์เป็ นที่ต้องการสูงที่สดุ คิดเป็ น ร้ อยละ 52.6 (10 คน)

82

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560

2.5 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่สาคัญ ได้ แก่
สามารถสื่อสารโดยใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ดี
สามารถคิดวิเคราะห์และสร้ างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้

คิดเป็ นร้ อยละ 84.2
คิดเป็ นร้ อยละ 78.9
คิดเป็ นร้ อยละ 73.7

3. ผลการประเมินหลักสูตรของนายจ้ างของบัณฑิต เป็ นดังนี้
3.1 นายจ้ างของบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 8 คน ปัจจุบันทางานอยู่ในหน่วยงาน ภาครัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 50 (4
คน) และหน่วยงานภาคเอกชน ร้ อยละ 50 (4 คน)

3.2 ความสาคัญของเคมีในด้ านเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่สาคัญในอีก 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 87.5
(7 คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้ องการบุคลากรด้ านเคมี คิดเป็ นร้ อยละ 100 (8 คน)
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3.3 ความต้ องการบัณฑิตระดับปริญญาโทในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 50 (4 คน)
ความต้ องการบัณฑิตระดับปริญญาเอกในหน่วยงานอยู่ในระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 37.5 (3 คน)
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3.4 สายงานที่ต้องการบุคลากรด้ านเคมีมากที่สดุ คือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 (5
คน) โดยสายงานขายและลูกค้ าสัมพันธ์มีความต้ องการบุคลากรด้ านเคมีน้อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 75 (6 คน)

3.5 ทักษะทางเคมีในสาขา เคมีประยุกต์ เคมีอนิ ทรีย์ และเคมีวิเคราะห์เป็ น สาขาที่มีความต้ องการใน
หน่วยงานสูงที่สุด โดยแต่ละสาขาคิดเป็ นร้ อยละ 25 (2 คน)
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3.6 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่สาคัญ ได้ แก่
สามารถสื่อสารโดยใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ดี
คิดเป็ นร้ อยละ 100
สามารถคิดวิเคราะห์และสร้ างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ
คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีความสามารถในการปรับตัวและทางานเป็ นทีมได้
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจาปี การศึกษา 2558
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับ คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ ดี (13 คะแนน) ตามเกณฑ์ก ารประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สู ต ร 7
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจานวน 2
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 ) และมีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง
(องค์ประกอบที่ 3 และ 6 )
สรุปผลการประเมิ นตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิ น
เฉลี่ย

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

หมายเหตุ

ผ่าน
4.53
3.00
3.67
3.50
3.00
3.54

ระดับดีมาก
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี

(2 ตัวบ่งชี)้
(3 ตัวบ่งชี)้
(3 ตัวบ่งชี)้
(4 ตัวบ่งชี)้
(1 ตัวบ่งชี)้
(13 ตัวบ่งชี้)

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย และเป็ นไปตามบริบทการเปลีย่ นแปลงของสังคม โดยมีการ
สารวจความต้องการของ stakeholder ทุกภาคส่วน เพื่อวางแนวทางพัฒนา และสร้างความน่าสนใจให้หลักสูตร
2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น การใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ควบคุม
กรอบระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสติ ในหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และส่งเสริมการตีพมิ พ์
ผลงานวิจยั ในฐานข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทัง้ ระดับชาติหรือนานาชาติ
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คานา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2552 และได้ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในปี การศึกษา 2555 เพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิชาการ วิจยั ใน
สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจ าปี ก ารศึก ษา 2558 โดยวิเ คราะห์ผ ลการด าเนิ น งานตามพัน ธกิจ ต่ า ง ๆ ของหลัก สูต รเพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ
การศึก ษา ระดับอุดมศึก ษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รบั ทราบผลการดาเนินงานตามรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2558 ได้ร่วมกันประชาพิจารณ์ พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางแก้ไข
และร่วมกันกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ขอขอบคุณภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะในการประชาพิจารณ์รายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2558 จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

............................................................
ประธานหลักสูตร รศ.ดร. สุนิตย์ สุขสาราญ
วันที่ 1 ก.ค. 59
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สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริ หาร
คานา
สารบัญ
หน้ า
หมวดที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิ ตและนิ สิต
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 ผลงานของนิสติ และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 การรับนิสติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสติ
หมวดที่ 3 อาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน (การบริ หารหลักสูตร)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.3 การประเมินผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้
หมวดที่ 5 แผนการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิ ดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิ น
สรุปผลการประเมิ นและทิ ศทางการพัฒนา
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
ภาคผนวก 2 common dataset

5
6
11
12
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หมวดที่ 1
การกากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อย่อ วท.ม.
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Proggram in Chemistry
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25520091107422
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุง่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรูท้ างเคมีท่สี ามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่และ/หรือผลงานทีก่ ่อให้เกิด
มูลค่าทางทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
2. สามารถใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองค์ค วามรู้ทางเคมีเชิงลึกจากงานวิจยั ที่เ กิดขึ้น นาไปสู่สงั คมที่
สามารถพึง่ พาตนเองได้
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบนั )
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3)
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)
1
*รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสาราญ
2
3

*รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ
*อ.ดร.สุจติ รา ศรีสงั ข์

4

ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พนั ธ์

5

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ ส่งศรีโรจน์

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิ ชา
วท.บ.(เคมี) 2520, วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
2522, Ph.D.(เคมีอนิ ทรีย)์ 2526
วท.บ.(เคมี) 2542, วท.ด.(เคมี) 2549
วท.บ.(เคมี) 2543, M.S.(เคมี) 2547, Ph.D.
(เคมี) 2550
วท.บ.(เคมี) 2539, M.S.(เคมี) 2544, Ph.D.
(เคมี) 2547
วท.บ.(เคมี) 2547, วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์และ
เคมีอนินทรียป์ ระยุกต์) 2549, Ph.D.(เคมี)
2553

หมายเหตุ * อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
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รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผส้ ู อน
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
คุณวุฒิ ()

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย
รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ
รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสาราญ
รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
รศ.ดร. สิรธิ ร สโมสร
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ ส่งศรีโรจน์
ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตัง้ ประเสริฐ
ผศ.ดร.แพน ทองเรือง
ผศ.ดร.มณีกานต์ น้าสอาด
ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
ผศ. วราดุล ฉัตรทอง
ผศ.ดร.สุนันท์ ชัยนะกุล
อ.ดร.งามจิต ไพรงาม
อ.ดร.ฐิตริ ตั น์ แม้นทิม
อ.ดร.ณัฐพล อภิรติกุล
ดร.ดวงแข ศรีคุณ
อ.นิรนั ดร์ พงษ์พนั ธุ์
อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
อ.ดร.พรทิพย์ บุญศรี
อ.ดร.สุจติ รา ศรีสงั ข์
อ.อนัญญา ไตรบารุงสุข

มี
ประสบการณ์
มี
ประสบการณ์ ด้านการวิ จยั
()
ป.โท ป.เอก ด้านการสอน
























()

(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของปริ ญญา
นิ พนธ์)
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์หลัก
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

มี
ประสบการณ์
มี
ประสบการณ์ ด้านการวิ จยั
()
ป.เอก ด้านการสอน

ป.โท







1
รศ.ดร. พรพิมล ม่วงไทย
2
รศ.ดร. วีณา เสียงเพราะ
3
ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน
4
ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตัง้ ประเสริฐ
5
อ.ดร.สุจติ รา ศรีสงั ข์
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์ร่วม
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)

()

(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของปริ ญญา
นิ พนธ์)













คุณวุฒิ ()
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

1
ผศ.ดร แพน ทองเรือง
2
ดร. พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
คุณสมบัติของอาจารย์ผส้ ู อบปริ ญญานิ พนธ์
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

ป.โท

มี
มีประสบการณ์
ประสบการณ์ ด้านการวิ จยั ()
ป.เอก ด้านการสอน (ไม่เป็ นส่วนหนึ่ งของ
ปริ ญญานิ พนธ์)

()









คุณวุฒิ ()
ป.โท

รศ.ดร. พรพิมล ม่วงไทย
รศ.ดร. สุนิตย์ สุขสาราญ
รศ.ดร. วีณา เสียงเพราะ
ผศ.ดร. แพน ทองเรือง
ผศ.ดร. ปิยะดา จิตรตัง้ ประเสริฐ
ผศ.ดร. เกรียงศักดิ ์ ส่งศรีโรจน์
ผศ.ดร. ชุตมิ า เพชรกระจ่าง

ป.เอก








มีประสบการณ์
ด้านการวิ จยั ()
(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ งของ
ปริ ญญานิ พนธ์)








93

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560

ลาดับ
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

คุณวุฒิ ()
ป.โท

ผศ.ดร. จอมใจ สุกใส
อ.ดร. ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล
อ.ดร. วินยั อวงพิพฒ
ั น์

การวิ จยั ()

ป.เอก

(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ งของ
ปริ ญญานิ พนธ์
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)
นิสติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนดให้นิสติ ต้องเผยแพร่ผลงาน
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรือ่ ง แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตีพมิ พ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา
โดยมีการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้
รายชื่อ
ผลงานตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
น.ส.กมลรัตน์ เลียบศิร ิ
กมลรัตน์ เลียบศิร ิ & ปิ ยะดา จิตรตัง้ ประเสริฐ (2016).
เทคนิ ค โครมาโทรการฟี ข องเหลวสมรถนะสูง ส าหรับ การ
วิเคราะห์ไทเอมีนและไรโบ ฟลาวินแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์
นม. วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา. 21: 26-36.
(M.Sc.Chem_58_1.1_01)

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9)
อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ทุกคนมีนิสติ ภายใต้การดูแลให้คาปรึกษา ไม่เกิน 5 คน
(M.Sc.Chem_58_1.1_02)
1. รศ.ดร. พรพิมล ม่วงไทย จานวน 5 ราย
2. รศ.ดร. วีณา เสียงเพราะ จานวน 1 ราย
3. ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน จานวน 1 ราย
4. ผศ.ดร. แพน ทองเรือง จานวน 1 คน
5. อ.ดร. ปิยะดา จิตรตัง้ ประเสริฐ จานวน 3 ราย
6. อ.ดร. สุจติ รา ศรีสงั ข์ จานวน 2 ราย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษามีผลงานวิ จยั อย่างต่อเนื่ อง
และสมา่ เสมอ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10)
อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ในปีการศึกษา 2557 มีผลงานวิจยั ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ดังนี้
(M.Sc.Chem_58_1.1_03)
เคมีเชิ งฟิ สิ กส์
1. ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน มีผลงานวิชาการตีพมิ พ์ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 9 เรือ่ ง
เคมีวิเคราะห์
1. รศ.ดร. พรพิมล ม่วงไทย มีผลงานวิชาการตีพมิ พ์ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 18 เรือ่ ง และคา
ขออนุสทิ ธิบตั ร จานวน 1 เรือ่ ง
2. รศ.ดร. วีณา เสียงเพราะ มีผลงานตีพมิ พ์ จานวน 27 เรือ่ ง
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3. อ.ดร. ปิยะดา จิตรตัง้ ประเสริฐ มีผลงานตีพมิ พ์ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 11 เรือ่ ง
เคมีอนิ นทรีย์
1. ผศ.ดร. แพน ทองเรือง มีผลงานตีพมิ พ์ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 7 เรือ่ ง
2. อ.ดร. สุจติ รา ศรีสงั ข์ มีผลงานตีพมิ พ์ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 8 เรือ่ ง
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11)
ภาค/ปีการศึกษาทีเ่ ริม่ ใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2554 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ โดยได้รบั อนุ มตั ิ/โดยสภามหาวิทยาลัย/ได้รบั ความเห็นชอบจาก สกอ. และมีการประกาศใช้ในปี
การศึกษา 2555 การปรับปรุงหลักสูตรเกิดขึน้ ทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี โดยในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการปรับปรุง เนื่องจากครบรอบ 5
ปี ทัง้ นี้ได้ผ่านทีป่ ระชุมภาควิชาเคมี วาระพิเศษ ครัง้ ที่ 2/2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และอยู่
ในระหว่างเตรียมการวิพากย์หลักสูตรโดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เพื่อเริม่ ใช้ในปีการศึกษา
2560 ต่อไป (M.Sc.Chem_58_1.1_04)
ผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “ผ่าน”ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
รายละเอียดของเอกสาร
M.Sc.Chem_58_1.1_01 ผลงานตีพมิ พ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
M.Sc.Chem_58_1.1_02 คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก/ร่วม
M.Sc.Chem_58_1.1_03 CV อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก/ร่วม
M.Sc.Chem_58_1.1_04 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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หมวดที่ 2
บัณฑิ ตและนิ สิต
คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
หลัก สูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี สารวจคุ ณภาพของบัณฑิต ที่จบการศึกษา ในปี
การศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณ ธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ค วามสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทัก ษะทางปญั ญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ดังนี้
- มีจานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทีส่ าเร็จการศึกษารวม 11 คน โดย
ได้รบั แบบสารวจกลับมาจานวน 4 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 36.36 จากจานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
ทัง้ หมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี เฉลีย่ เท่ากับ 4.05 (16.20 / 4) (M.Sc.Chem_58_2.1_01)
ข้อมูลประกอบการคานวณคุณภาพของบัณฑิ ต
ลาดับ
ที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

คุณภาพของบัณฑิ ตปริ ญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ หมด
2 จานวนผู้ส าเร็จ การศึก ษาที่ไ ด้รบั การประเมินคุ ณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

หน่ วยวัด

รวม

เฉลีย่

4.05

คน
คน

11
4

คะแนน

16.20

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
(3) ด้านทักษะทางปญั ญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.50
3.92
3.75
4.25
3.83

4 ผู้ต อบแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บ ัณฑิต ที่ม ีต่ อ ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

36.36

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิ ตที่รบั การประเมิ นจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน บัณฑิ ตที่ สาเร็จการศึกษา
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การวิ เคราะห์ผลที่ได้
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อผูส้ าเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตทีจ่ บจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมอยูใ่ นระดับดีมาก แต่
ทัง้ นี้ในเรือ่ งการฝึกทักษะในการสื่อสาร การคิด วิเคราะห์ ทางหลักสูตรเล็งเห็นความสาคัญทีต่ อ้ งมีการฝึกทักษะ
ต่างๆ ให้นิสติ ในหลักสูตรเพิม่ ขึน้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_2.1_01

รายละเอียดของเอกสาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2557

ผลงานของนิ สิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
ในปี ก ารศึก ษา 2558 หลัก สูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเคมี มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 1 คน และมีผลงานของนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทที่ได้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่รวม 6 ชิน้ โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่ของนิสติ และผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 300 คิดเป็นผลคะแนนทีไ่ ด้ 5 คะแนน (M.Sc.Chem_58_2.2_01)

1

ชื่อ – นามสกุล
นิ สิตหรือผูส้ าเร็จป.โท
น.ส.อัจฉรา แสนคา

ผลงานที่ ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิ ง)
ไตรเทอร์ปีนชนิด Lupane และ ceanothane จากเปลือก
ต้นตะครองทีแ่ สดงฤทธิ ์ยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
Helicobacter pylori, วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 43
ฉบับที่ 3. กรกฏาคม-กันยายน 2558

ค่าถ่วง
น้าหนัก
0.8

2

นายรพีพฒ
ั น์ บัวสุวรรณ

0.6

3

น.ส. สิรมิ า เดชะ

4

น.ส.สุจติ รา ศรีสุวรรณ์

การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างน้ านมแปรรูปโดย
เทคนิคโครมาโตกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)ปีท่ี 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558
การพัฒนาวิธเี ตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิก
ในตัวอย่างพืชด้วยวิธกี ารสกัดระดับไมโครโดยอาศัย
หลักการกระจายตัวระหว่างชัน้ ของเหลวทีใ่ ช้ตวั ทา
ละลายสกัดเป็ นชนิดความหนาแน่นต่า วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)ปีท่ี 7 ฉบับที่ 14 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
Optimization study on copper cementation from

ลาดับ

0.6

0.4
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
นิ สิตหรือผูส้ าเร็จป.โท

5

นายชัยธวัช รุง่ เรืองภาวรรณ

6

นายภาณุวฒ
ั น์ จันทร์ขาว

ผลงานที่ ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ค่าถ่วง
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิ ง)
น้าหนัก
refining wastewater, Burapha University International
Conference 2015 , Jul 10, 2015, Proceeding p736741.
Development of Lab-on-electrode for the
0.4
determination of lead(II) and copper(II) by anodic
stripping voltammetry, Paccon 2015 Proceeding,
Jan 22 , 2015 , p20-23.
แก๊สดิฟฟิวชันโพลอิ
่
นเจคชันอะนาไลซิสสาหรับวิเคราะห์
0.2
เอทานอลในเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิ ยั ” ครัง้ ที่ 7 , 30-31 มีนาคม
2558
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก
คิดเป็นร้อยละ

3.0
300

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_2.2_01

รายละเอียดของเอกสาร
ผลงานของนิสติ และผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และ
เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558
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การรับนิ สิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)
- การรับนิ สิต
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาเป้าหมายจานวนรับนิสติ ตามแผนการรับนิสติ ทีป่ รากฏใน มคอ. 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยในแต่ละปี การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี เปิดรับนิสติ จานวน 10 คน (M.Sc.Chem_58_3.1_01)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์การรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึ กษา ภาคต้น
ประจาปี การศึกษา 2558 เพื่อความเหมาะสมกับหลักสูตร และสอดคล้องกับ มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และเป็ นไปตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (M.Sc.Chem_58_3.1_02)
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ท่กี าหนด
และดาเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษทัวไป
่
4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษโดยผู้
ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข จะมีสทิ ธิ ์ในการสอบสัมภาษณ์วชิ าการ ซึ่งจะสัมภาษณ์
เกีย่ วกับความรูพ้ น้ื ฐานระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางเคมีซง่ึ มี 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ เคมีอนินทรีย์ เคมีวเิ คราะห์
เคมีเชิงฟิ สกิ ส์ เคมีอินทรีย์ และชีวเคมี (M.Sc.Chem_58_3.1_02) โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รบั การ
มอบหมาย (M.Sc.Chem_58_3.1_03)
5. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์วชิ าการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และอาจารย์ประจา
หลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
6. บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดาเนินการรับรายงานตัวตามวัน
เวลาที่ก าหนดโดยถ้า จ านวนนิ ส ิต ที่ร ายงานตัว ไม่ค รบตามแผนการรับ จะมีก ารประกาศรับ เพิ่ม เติม ต่ อ ไป
(M.Sc.Chem_58_3.1_04)
7. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดาเนินงานการรับนิสติ เช่น จานวนผูส้ มัคร
จานวนนิสติ ทีม่ สี ทิ ธิ ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ดาเนินการรับนิสติ ผ่านระบบรับ
นิสติ ใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เปิ ดรับผ่านทางเว็บไซต์ ในภาคต้นจานวน 2
รอบ และภาคปลาย จานวน 1 รอบ โดยหลักสูตรกาหนดคุณสมบัตผิ สู้ มัคร และการสอบสัมภาษณ์วชิ าการ โดย
ผูส้ มัครทุกคนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ/ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทบ่ี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
โดยระบบการรับนิส ิต ระดับบัณ ฑิต ศึก ษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการกาหนดเกณฑ์ใ น การสอบ
ภาษาอังกฤษทัวไปของบั
่
ณฑิตวิทยาลัย ซึ่งใช้ผลคะแนนจาก 100 คะแนน และผ่านกระบวนการตัดสินโดย
คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผู้ท่สี อบผ่าน และผ่านแบบมีเงื่อนไข จะได้รบั การ
ประกาศผลผู้มสี ิทธิ ์เข้า สอบสัมภาษณ์ ว ิช าการเท่ านั น้ จากการประเมินผลการรับ นิส ิต ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า ในปี การศึกษา 2558 มีจานวนนิสติ ที่มสี ทิ ธิ ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพียง 8 คน (M.Sc.Chem_58_3.1_05) แต่ทงั ้ นี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ผู้มสี ทิ ธิ ์เข้าศึกษาต่ อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปี การศึกษา 2557 ซึ่งมีจานวน 2 คน
พบว่าจานวนนิสติ ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวในปี การศึกษา 2558 มีจานวนเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นชัด ซึ่ง
100

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560

เป็นผลจากการเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรอบปีทผ่ี ่านมา แม้ไม่เป็ นไปตามแผนการรับนิสติ (8
คนจาก 10 คน) ดังนัน้ ก่อนการเปิดรับนิสติ ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวาง
แผนการรับนิสติ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษามากขึ้น เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรให้มคี ุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด (M.Sc.Chem_58_3.1_06)
อีกทัง้ ในปีการศึกษาทีผ่ ่านมา ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้นิสติ โดยเฉพาะชัน้ ปีท่ี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิต สาขาวิช าเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบถึงรายละเอีย ดของหลักสูต รวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในโครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา ภาควิชาเคมี ประจาปี
การศึกษา 2558-2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 (M.Sc.Chem_58_3.1_07) นอกจากนัน้ ได้ตดิ ตาม
จานวนนิสติ ทีม่ ารายงานตัวเข้าเป็นนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น (รอบที่ 1 และ 2) ซึง่ มีผู้
มารายงานตัว 4 คน และเพื่อให้ได้จานวนนิสติ เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดของหลักสูตรจึงได้ มกี ารขอเปิดรับนิสติ
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2559 ภาคต้น (รอบที่ 3) เพิม่ อีก 6 คน เพื่อเป็ นไปตามแผนการรับนิสติ
ของหลักสูตร (M.Sc.Chem_57_3.1_08)
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้มกี ารเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาหรับนิสติ
โดยกาหนด ดังนี้
1. ให้นิสติ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงข้อบังคับ
ข้อกาหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควิชา
เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการเรียน การทาปริญญานิพนธ์ และข้อกาหนดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ทัง้ การเรียนและการใช้ชวี ติ และได้มกี ารให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับหัวข้อการทาวิจยั ของคณาจารย์ในภาควิชา
เคมีเพื่อเป็นแนวทางในการทาปริญญานิพนธ์ (M.Sc.Chem_58_3.1_09)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสติ แรก
เข้า เพื่อเข้าเรียนรายวิชาพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นให้นิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ต่า เพื่อเข้าเรียนเสริมในรายวิชา
นัน้ และในกรณีทน่ี ิสติ แรกเข้าและสาหรับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 ทีผ่ ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบมีเงือ่ นไขจะต้องเรียน
ภาษาอังกฤษทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดให้
3. ประเมินผลการเรียนของนิสติ /การสอบภาษาอังกฤษของนิสติ และติดตามผลคะแนนให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทัง้ หาแนวทางแก้ไขเป็ นกรณีไป
โดยในปีการศึกษา 2558 นิสติ ใหม่ในหลักสูตรทุกคน (จานวน 8 คน) สอบผ่านภาษาอังกฤษในการสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และนิสติ ใหม่ทงั ้ หมดได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟงั ข้อชีแ้ จงข้อบังคับ ข้อกาหนดต่างๆ และการสอบ
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควิชาเพื่อ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการ
เรียน การทาปริญญานิพนธ์ และข้อกาหนดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทัง้ การเรียนและการใช้
ชีวติ ซึง่ ในปีการศึกษา 2557 มีขอ้ เสนอแนะให้มกี ารรวบรวมผลงานวิจยั ของอาจารย์เพื่อเป็ นข้อมูลในนิสติ ใหม่
ได้รบั ทราบ และเป็นแนวทางในการพิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่อไป ซึง่ ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้มกี ารรวบรวมผลงานวิจยั ของอาจารย์แต่ละท่าน และแจกข้อมูลดังกล่าวให้นิสติ ใหม่ทุกคน
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รวมทัง้ ระบุช่องทางติดต่อ เพื่อนิสติ จะได้สอบถามข้อมูลโดยตรงกับอาจารย์ แต่ละท่านได้อกี ด้วย และได้มกี าร
ประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาพบว่า มีนิสติ เข้าร่วมจานวน 7 คน และมีการประเมิน
โครงการ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.68 พบว่าอยูใ่ นระดับดีมาก (M.Sc.Chem_58_3.1_10)
อีก ทัง้ อาจารย์ประจาหลักสูต รได้มอบหมายให้นิสติ ใหม่ทุก คน เข้าร่ว มฟงั สัมมนาทางวิชาการด้ว ย
ภาษาอังกฤษ หัวข้อ Nanotechnology in biological system (M.Sc.Chem_58_3.1_11) ในสัปดาห์แรกของปี
การศึกษา เพื่อเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการก่อนเริม่ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และฝึ กทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษทางวิชาการ นอกจากนัน้ ยังให้เข้าร่วมฟงั การนาเสนองานวิจยั และเข้าร่วมฟงั รายวิชาสัมมนา
ของนิสติ ในหลักสูตรรุน่ พี่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการทาปริญญานิพนธ์ต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_3.1_01
M.Sc.Chem_58_3.1_02
M.Sc.Chem_58_3.1_03
M.Sc.Chem_58_3.1_04
M.Sc.Chem_58_3.1_05
M.Sc.Chem_58_3.1_06
M.Sc.Chem_58_3.1_07
M.Sc.Chem_58_3.1_08
M.Sc.Chem_58_3.1_09
M.Sc.Chem_58_3.1_10
M.Sc.Chem_58_3.1_11

รายละเอียดของเอกสาร
มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
ระเบียบการเปิ ดรับนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 1)
คาสั ่งแต่งตัง้ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี การศึกษา 2558
ระเบียบการเปิ ดรับนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 2)
รายชื่อนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปี การศึกษา
2558
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปี
การศึกษา 2558
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ประจาปี
การศึกษา 2558-2559
ระเบียบการเปิ ดรับนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2559 ภาคต้น (รอบที่ 3)
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2558
แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม. ปี การศึกษา 2558
สัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ Nanotechnology in biological system
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การส่งเสริ มและพัฒนานิ สิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์ แก่บณ
ั ฑิ ตศึกษา
1. ประธานหลัก สูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ขัน้ ตอนและกรอบระยะเวลาในการทาปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบตั ใิ นการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั เพื่อขอ
จบการศึกษา ฯลฯ และให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับข้อมูลการทาวิจยั ของนิสติ เพื่อให้นิสติ พิจารณากรอบแนวคิด
ในการทาวิจยั (M.Sc.Chem_58_3.2_01)
2. หลักสูตรให้นิสติ เลือกหัวข้อในการทาปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสติ และให้ดาเนินการ
แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก/ร่วม ตามขัน้ ตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บว.410)
3. นิ ส ิต เสนอสอบเค้ า โครงปริญ ญานิ พ นธ์ ใ ห้ อ าจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รพิ จ ารณาและแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (บว.411) ตามกาหนดเวลา และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโ รฒ ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. 2554 ซึ่ง ประกอบด้ว ย อาจารย์ท่ีป รึก ษาหลัก /ร่ว ม และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน
4. ขณะนิสติ ดาเนินการทาปริญ ญานิพนธ์ อาจารย์ท่ปี รึกษามีหน้ าที่ติดตามความก้าวหน้ าและให้
คาปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปญั หา และกรณีท่นี ิสติ ที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ แต่ยงั ไม่
สาเร็จการศึก ษา จาเป็ นต้อ งรายงานความก้าวหน้ า การทาปริญ ญานิพนธ์ (บว.420) จนกว่านิส ิต จะขอจบ
การศึก ษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในการรายงาน
ความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก /ร่วม และประธานหลักสูตร
ก่อนเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
5. นิสติ ประเมินการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
และให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อดาเนินการปรับปรุงการให้คาปรึกษา
7. เมื่อนิสติ มีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็ นไปตาม
ข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม โดยในการสอบปากเปล่า จะมีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกร่วมพิจ ารณา มีการเสนอ
ตรวจรูปแบบปริญานิพนธ์ (บว 431) รายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ (บว 432) และการตรวจสอบ
เอกสารบทความวิจยั เพื่อขออนุมตั จิ บการศึกษา (บว 692)
ในปีการศึกษา 2558 นิสติ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการแต่งตัง้ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก/ร่วม จานวน 8 คน (M.Sc.Chem_58_3.2_02) หลังจากนัน้ เมื่อใกล้ถงึ ระยะเวลาในการทาเสนอ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประธานหลักสูตรได้ดาเนินการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้นิสติ ทุกคนทีต่ ้องนาเสนอเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ ได้นาเสนอทันตามกาหนดเวลา คือ ระดับปริญญาโท ต้องเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ภายในภาคเรียนที่ 5 (M.Sc.Chem_58_3.2_03) ซึ่งได้มกี ารอนุ มตั ิแต่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ จานวน 9 คน (M.Sc.Chem_58_3.2_04) และมีการรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ เพื่อขออนุ มตั หิ วั ข้อการทาปริญญานิพนธ์ จานวน 8 คน (M.Sc.Chem_57_3.2_05) อย่างไรก็ตามในปี
การศึก ษา 2558 ไม่ ม ีนิ ส ิต ในหลัก สู ต รวิท ยาศาสตมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเคมี เข้า เกณฑ์ก ารรายงาน
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ความก้าวหน้าการทาวิจยั ต่อ (หลักสูตร 2 ปี ) บัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ และในปีการศึกษา 2558 มีนิสติ
ขออนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการสอบปากเปล่า เพื่อขอจบการศึกษา จานวน 2 คน (ไม่นับรวมภาคเรียนที่ 3/2558)
(M.Sc.Chem_58_3.2_06) ทัง้ นี้ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรพิจารณากระบวนการติดตามเพื่อให้นิสติ สาเร็จ
การศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา โดยเริม่ ต้นจากในการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ของภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2558
ได้มกี ารเสนอหัวข้อวิจยั ของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้นิสติ ใหม่พจิ ารณาในการเลือกทาหัวข้อปริญญานิพนธ์
และชี้แ จงข้อ บัง คับ ฯ ต่ า งๆ เพื่อ ให้นิ ส ิต วางแผนการเรีย น ( M.Sc.Chem_58_3.1_10 ) และอีก ทัง้ ได้ม ีก าร
กาหนดให้นิส ิต นาเสนอความก้าวหน้ า การทาปริญ ญานิพนธ์ ในโครงการพัฒนาทักษะสื่อ สารเพื่อ วิชาชีพ
ภาควิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของนิ ส ิ ต ในหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อง
(M.Sc.Chem_58_3.2_07)
นอกจากนัน้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภายใต้การดูแลของภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้มกี ารส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและวิจยั ให้กบั นิสติ ในหลักสูตร ทัง้ ในรูปแบบกิจกรรมด้าน
วิชาการ และด้านวิจยั เช่น การมีกจิ กรรม Group Meeting ในแต่ละกลุ่มวิจยั ทางเคมีสาหรับนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ ชีแ้ จงแหล่งทุน
ต่างๆ สาหรับการสนับสนุ นการทาปริญญานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาให้นิสติ ได้
รับทราบอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชการ นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2559 (M.Sc.Chem_58_3.2_08) ส่งเสริมการฝึกทักษะในด้านการสื่อสารด้านวิชาการทัง้ ในการพูด
อ่าน และเขียน การค้นหาข้อมูลทางวิชาการทีท่ นั สมัยในหลายรายวิชา ทัง้ ในรายวิชาสัมมนา และการทา
ปริญญานิพนธ์ อีกทัง้ ยังสนับสนุ นให้นิสติ ในหลักสูตรเข้าร่วมรับฟงั และนาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ การประชุมวิชาการ มศว
วิจยั ฯลฯ จานวน 9 คน (M.Sc.Chem_58_3.2_09) ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ปี
และผูร้ ว่ ม
สถานที/่ จังหวัด/ประเทศทีจ่ ดั
1
น.ส. ภัทราภร สิงห์ภริ มณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจยั ” ครั ้ งที9่ วันที่
28-29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
นายภูมริ ตั น์ นูสุวรรณ
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 21 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม) 2559 หน้า 72-85.
3
น.ส.วชิราพรรณ บวรชาติ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
น.ส. กาญจนา คล่องงานฉุย
Academics world 32nd international conference,
Seoul, Soulth Korea. May 22,2016
5.
น.ส.ปรางทิพย์ นาคทอง
International Journal of Advances in Science
Engineering and Technology (2016).4;106-109.
6
น.ส. รสิตา วันเวช
Academics world 32nd international conference,
Seoul, Soulth Korea. May 22,2016
7
นางสาวกมลรัตน์ เลียบศิร ิ
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 21 ฉบับที่ 1
(พฤษภาคม-สิงหาคม) 2559 หน้า 26-36.
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8

นายจักรกริช คัญทัพ

9

นายวันชนะ ชนกชนีกุล

งานประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจยั ” ครัง้ ที่ 12 : วิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ , 21-22 กรกฎาคม
2559. มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (2559) 32(1)

นอกจากนัน้ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 หลักสูตรฯได้มปี ระเมินระบบการให้คาปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึก ษาปริญ ญานิพ นธ์ ตามแบบประเมินอาจารย์ท่ปี รึก ษาปริญ ญานิพนธ์หลักสูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให้นิสติ ที่มกี ารแต่ งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก /ร่ว ม ในปี การศึกษา 2558 ทาการ
ประเมิน จานวน 8 คน ซึง่ มีค่าคะแนนเฉลีย่ 4.39 ในการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (M.Sc.Chem_58_3.2_10)
โดยได้นาผลการประเมินดังกล่าว เพื่อ พิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และนาข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยกาหนดให้มกี ารรายงานความก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์
ในทุกภาคเรียน และให้อาจารย์ท่ปี รึกษาเพิม่ เติมในการแนะนากิจกรรมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสติ มี
ความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษในการสื่อ สารวิชาการมากขึ้น (M.Sc.Chem_58_3.2_11) อีกทัง้ ในปี
การศึกษา 2557 ได้มขี ้อเสนอแนะให้มกี ารติดตามความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์โดยกาหนดให้นิสติ ในหลักสูตร
นาเสนอผลงานวิจยั ในโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อวิชาชีพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา
2558 ทีผ่ ่านมา จึงทาให้นิสติ และอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์มกี ารประสานงานและมีความก้าวหน้าในการ
ทาวิจยั เพิม่ ขึน้ ซึง่ ทาให้ในปีการศึกษา 2558 นิสติ ในหลักสูตรมีผสู้ าเร็จการศึกษาจานวนเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน
- กิ จกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิ สิตและการเสริ มสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมกี ารจัดสรร
งบประมาณและมีการกาหนดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนานิ ส ิตไว้ใ นแผนปฏิบตั ิก ารประจาปี ของฝ่าย
กิจการนิสติ ภาควิชาเคมี (M.Sc.Chem_58_3.2_12) มีการจัดกิจกรรมนิสติ เน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ และสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
การดาเนินการพัฒนาศักยภาพของนิสติ เป็ นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีแผนการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ทีม่ กี ารกาหนดผูร้ บั ผิดชอบดาเนินโครงการทีช่ ดั เจนซึง่ มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
และนิสติ มีส่วนร่วมทัง้ ในการจัดโครงการและ/หรือการเข้าร่วมงานหรือโครงการนัน้ ๆ และมีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาก่อนนาผลการ
ประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ในปีถดั ไป (M.Sc.Chem_58_3.2_13) ซึง่ ในปี
การศึก ษา 2558 มีกิจ กรรม/โครงการพัฒ นาศัก ยภาพนิ ส ิต ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา (หลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) รวมทัง้ สิน้ 3 โครงการ คือ
1. โครงการไหว้ครู
2. โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อวิชาชีพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3. โครงการพบนิสติ ใหม่
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ซึง่ ทัง้ สามโครงการครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ ด้านต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จานวน 3 โครงการ
2. กิจกรรมด้านความรู้
จานวน 2 โครงการ
3. กิจกรรมด้านทักษะทางปญั ญา
จานวน 2 โครงการ
โดยมีโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อวิชาชีพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ นิสติ ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้เข้าร่วมการนาเสนองานวิจยั ในหัวข้อปริญญานิพนธ์ เพื่อแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละบูรณาการความรู้ พัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และนาเสนอความก้าวหน้างานวิจยั
น าไปสู่ ก ารกระตุ้ น ให้ นิ ส ิ ต สามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต ามระยะเว ลาที่ ก าหนดของหลั ก สู ต ร
(M.Sc.Chem_58_3.2_07)
นอกจากนัน้ หลักสูตรฯ ยังได้มงุ่ พัฒนาให้นิสติ มีสมรรถนะสาคัญและจาเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และคิ ดอย่างมี
วิ จารณญาณ (critical thinking)
ภาควิชาเคมีมกี ารจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนมีนิสยั ใฝ่รกู้ ารเป็ นผูม้ หี ลักคิดทาง
วิชาการในศาสตร์ทต่ี นศึกษาความสามารถในการหาความรูเ้ พิม่ เติม มีความสามารถในการประยุกต์ความรูใ้ ห้
เหมาะสมกับบริบททางสังคมมีกระบวนการคิดมีวจิ ารณญาณมีการคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญั หา
(creative thinking and problem solving) มีทกั ษะการเรียนรูน้ วัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills)
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีรายวิชาทีส่ ่งเสริมด้านความรู้ อาทิ คม 558 คม 559 คม
574 คม 636 คม 650 และคม 674 เป็นต้น (M.Sc.Chem_58_3.2_14)
2. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill)
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนทีก่ าหนดให้อาจารย์ผสู้ อนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อ
การสอน ซึง่ เป็นความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) และยังมีรายวิชาทีใ่ ช้
ระบบ A tutor และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการเรียนรู้ มีทกั ษะในการสืบหาข้อมูลการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
และการเรียนรูผ้ ่านสื่อต่างๆ(information, communication, media, and technology skills) โดยหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีรายวิชาทีส่ ่งเสริมด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ คม
585 คม 636 คม 660 คม 662 เป็นต้น (M.Sc.Chem_58_3.2_14)
3. ทักษะอาชีพและทักษะชีวติ (Career and Life Skills)
หลักสูตรมีการส่งเสริมเพื่อเป็นผูท้ ม่ี จี ริยธรรมและค่านิยมทีด่ งี ามอยูใ่ นพืน้ ฐานของจิตใจ เช่นการมีจติ
อาสา การมีวนิ ัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพ สามารถทางานร่วมกับคน
อื่นได้ และมีทกั ษะการทางานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผูน้ า โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี มีรายวิชาทีส่ ่งเสริมด้านบุคลิกอุปนิสยั อาทิ คม 589 คม 660 คม 662 คม 670 และปริญญานิพนธ์ เป็นต้น
(M.Sc.Chem_58_3.2_14)
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร

รายละเอียดของเอกสาร
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M.Sc.Chem_58_3.2_1
M.Sc.Chem_58_3.2_2
M.Sc.Chem_58_3.2_3
M.Sc.Chem_58_3.2_4
M.Sc.Chem_58_3.2_5
M.Sc.Chem_58_3.2_6
M.Sc.Chem_58_3.2_7
M.Sc.Chem_58_3.2_8
M.Sc.Chem_58_3.2_9
M.Sc.Chem_58_3.2_10
M.Sc.Chem_58_3.2_11
M.Sc.Chem_58_3.2_12
M.Sc.Chem_58_3.2_13
M.Sc.Chem_58_3.2_14

โครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก/ร่วมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
รายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพื่อขออนุมตั หิ วั ข้อการทา
ปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อวิชาชีพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชการ นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2559
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ของนิสติ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของฝา่ ยกิจการนิสติ ภาควิชาเคมี
แบบประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ภาควิชา
เคมี
มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 1 /2558 และ 2/2558

ผลที่เกิ ดกับนิ สิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
ข้อมูลนิ สิต
ปี
จานวน
การศึกษา รับเข้า
ที่รบั เข้า
(1)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

10
8
3
8

จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา จานวนที่
ตามหลักสูตร(2)
มีอยู่สิ้นปี
58(3)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
0
-

8
0
0
-

1
0
0
0

1
8
2
8

จานวนที่
ลาออก
สิ้ นปี 58
(4)
0
0
1
0

อัตราการ อัตราการ
คงอยู่
สาเร็จ
การศึกษา
100
100
66.67
100

0
0
0
0
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อัตราการคงอยู่ =

(1) – (4)
* 100
(1)
อัตราการสาเร็จการศึกษา =
(2)
* 100
(1)
รายการหลักฐานอ้างอิ ง M.Sc.Chem_58_3.3_01
ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อจานวนนิ สิต
ยังขาดแคลนทุนการศึกษา รวมทัง้ เครือ่ งมือและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละวิจยั อีกทัง้ คณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
ปจั จัยทีส่ ่งผลให้นิสติ ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนของหลักสูตร ได้แก่เครื่องมือ
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละวิจยั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นิสติ บางคนขาดแคลนทุนการศึกษา ทาให้ต้อง
แบ่งเวลาในการทาวิจยั เพื่อทางานเป็ นค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา ซึ่ งทางหลักสูตรได้พยายามกระตุ้นให้นิสติ
สามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ เ ร็ว ขึ้น โดยการจัด โครงการส าหรับ การน าเสนอความก้ า วหน้ า งานวิจ ัย
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิ สิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ในปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.18
(M.Sc.Chem_58_3.3_02)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 3.96
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ในปีการศึกษา 2556 เท่ากับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีให้นิสติ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร
โดยมีแนวโน้มผลการประเมินดีขน้ึ โดยมีขอ้ เสนอแนะ อาทิ อุปกรณ์โสตทีใ่ ช้สาหรับการเรียนการสอนไม่
ทันสมัย ไม่เอือ้ ต่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อนิสติ
การจัดการข้อร้องเรียนของนิ สิต
หลักสูตรการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบจัดการข้อร้องเรียนโดย
1. นิสติ ทีต่ อ้ งการร้องเรียน สามารถยืน่ ข้อร้องเรียนผ่านระบบ e-survey ที่ website ของคณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรจะดูขอ้ ร้องเรียนผ่านระบบ e-survey ของคณะ แล้วจัดการข้อร้องเรียนตามที่
นิสติ ร้องเรียน
3. เมื่อนิสติ ได้รบั การแก้ไขข้อร้องเรียนแล้ว จะตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียน
ผ่านระบบ e-survey
เรื่องที่ร้องเรียน
ในปีการศึกษา 2558 จากสถิตขิ อ้ มูลการตอบ
แบบสอบถาม เรือ่ ง แบบรับข้อร้องเรียนของนิสติ ทีม่ ตี ่อ
หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี พบว่ามีเรือ่ งร้องเรียนของนิสติ จานวน 4
ราย ในประเด็น คือ ควรมีเครือ่ งมือให้เพียงพอต่อการใช้
งานและควรมีการบารุงรักษาเครือ่ งมือให้มากขึน้ จึงควร
มีการติดตามและรักษาการใช้เครือ่ งอย่างมีระบบ
(http://esurvey.swu.ac.th) (M.Sc.Chem_58_3.3_03)

ผลการดาเนิ นการจัดการข้อร้องเรียน
ในปีการศึกษา 2558 ในแต่ละภาคการศึกษา ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มกี ารพิจารณาผล
การประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน (ปค. 003)
(M.Sc.Chem_58_3.3_04) เพื่อหาแนวทางแก้ไขใน
การบริหารหลักสูตร และในระหว่างการศึกษาใน
หลักสูตร นิสติ จะมีอาจารย์ทป่ี รึกษาชัน้ ปี และ
อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์อกี ทัง้ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คอยดูแลและให้
คาปรึกษา/รับเรือ่ งร้องเรียน โดยในปีการศึกษา
2558 มีเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ทาวิจยั ประธานหลักสูตร จะนาเรือ่ งร้องเรียนเข้า
หารือในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบและ
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พิจารณาหาทางแก้ไข (M.Sc.Chem_58_3.3_05)
ซึง่ ในการประชุมภาควิชาเคมี ได้มพี จิ ารณา
งบประมาณเพื่อวางแผนการจัดซือ้ เครือ่ งมือในทุก
ปีงบประมาณ ซึง่ เป็นข้อเสนอเช่นเดียวกับในปี
การศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้นาข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2557 ให้ภาควิชา
ทราบและพิจารณา โดยในปีการศึกษา 2558
ภาควิชาได้มกี ารปรับปรุงห้องเรียนทัง้ เรือ่ งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ อีกทัง้ มีการ
เพิม่ เติมเครือ่ งมือพืน้ ฐาน เช่น เครือ่ งชัง่ เพื่อ
เอือ้ อานวยให้นิสติ ในหลักสูตรสามารถทาวิจยั ได้
สะดวกขึน้ (M.Sc.Chem_58_3.3_06) อีกทัง้
ภาควิชาเคมี ได้จดั กล่องรับเรือ่ งร้องเรียน ไว้ทห่ี น้า
ห้องสานักงานภาควิชาเคมี ชัน้ 2 ตึก 15 โดยหาก
ภาควิชาได้รบั เรือ่ งร้องเรียนในหลักสูตร จะ
ดาเนินการส่งเรือ่ งให้ประธานหลักสูตรได้ทราบและ
พิจารณาแก้ไขต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_3.3_01
M.Sc.Chem_58_3.3_02
M.Sc.Chem_58_3.3_03
M.Sc.Chem_58_3.3_04
M.Sc.Chem_58_3.3_05
M.Sc.Chem_58_3.3_06

รายละเอียดของเอกสาร
จานวนนิสติ คงอยู่(จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2558)
และจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2558)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ เกีย่ วกับหลักสูตร วท.ม.เคมี
สรุปข้อร้องเรียนของนิสติ ทีม่ ตี ่อหลักสูตร วท.ม.เคมี ปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ปค.
003) หลักสูตร วท.ม. เคมี ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.ม. เคมี ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2558
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หมวดที่ 3
อาจารย์
การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โดยมีหวั หน้าภาควิชาและทีมผู้บริหารกากับ ดูแลและติดตามการบริหารงานและการพัฒนาอาจารย์ให้เป็ นไป
ตามแผนปฏิบ ัติก ารของภาควิชาเคมีแ ละสอดคล้อ งกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมการประชุมของคณาจารย์ภาควิชา เพื่อวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ การประเมินความต้องการของแต่ละหลักสูตร ประเมินความต้องการอัตรากาลัง
จากการพิจารณาภาระงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์ประจาของภาควิชาให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาควิช ามีก ารสรรหาจ้า งงาน บรรจุ บุ ค ลากรใหม่ ตามระเบีย บของคณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
มหาวิทยาลัยและอาศัยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา มีการวิเคราะห์อตั รากาลังประกอบการคัดเลือก
บุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา ซึง่ มีระบบการรับและขัน้ ตอนดังนี้
1.อาจารย์ประจาหลัก สูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ร่ว มประชุมภาควิชา โดยมีการ
วิเคราะห์อตั รากาลังและส่งเรือ่ งขออัตรากาลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ
2. เมือ่ ได้อตั รา อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจาของภาควิชา เพื่อพิจารณาสาขาที่
ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากาลัง และกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้สมัครอาจารย์
ใหม่ เพื่อให้มจี านวนอาจารย์ทม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร
3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
4. แต่งตัง้ คณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยกาหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์
ทีต่ รงสาขาทีร่ บั เข้า อย่างน้อย 1 คนหัวหน้าภาควิชา และผูบ้ ริหารของคณะวิทยาศาสตร์
5. อาจารย์ใหม่จะได้รบั คาแนะนาในด้านการเรียนการสอน ด้านการทางานในองค์กร และด้านอื่น ๆ
ตามภารกิจของทางสาขา นอกจากนัน้ อาจารย์ใหม่ยงั ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้จดั
อบรมรวมทัง้ มหาวิทยาลัยพร้อ มกัน เพื่อ ให้ค วามรู้และฝึ กทักษะการสอน อีกทัง้ ยังทาให้อ าจารย์ใ หม่ได้ม ี
เครือข่ายรูจ้ กั กันในต่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา
6. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามภาระงาน ทัง้ หมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้าน
วิจยั งานด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม งานด้านทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่น ๆ โดยกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
7. อาจารย์ประจาหลัก สูต รและอาจารย์ประจาร่ว มกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพื่อ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตวิ ่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
8. เสนอ สมอ 08 ฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจาคณะ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ แล้วแจ้งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป
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ในปี ก ารศึก ษา 2558 ไม่ม ีก ารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีคุณวุฒติ รงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

- ระบบการบริ หารอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและอาจารย์ประจาร่วมประชุม ในการ
ประชุมภาควิชาเคมี (M.Sc.Chem_58_4.1_01) เพื่อพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การ
ลาศึกษาต่อ คุณวุฒแิ ละตาแหน่งทางวิชาการ
2. ในกรณีทอ่ี าจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ภาควิชามีการประชุมวางแผน
เพื่อหาอาจารย์ทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรทีส่ กอ. กาหนด
3. ภาควิชามีการการยกย่องอาจารย์ทไ่ี ด้รบั รางวัลหรือได้ตาแหน่งทางวิชาการทีส่ งู ขึน้ ตามความเหมาะสม
ในปี การศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการ
กาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูต รตามประกาศบัณฑิต วิทยาลัย เรื่อ ง
คณะกรรมการบริห ารหลักสูต ร (M.Sc.Chem_58_4.1_02) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้ว ย
อาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด โดยมีทงั ้ ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุ การ มีหน้าที่ รับผิดชอบดูแล
จัด การศึ ก ษาในหลัก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิต ศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช
2554 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
โดยคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทาหน้าทีว่ างแผนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลการสอนของคณาจารย์และการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของรายวิชา ทวนสอบผลการเรียนรู้ รวบรวม
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง /พัฒนาหลักสุตร และมีการประเมินผลการบริหารหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หา
แนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
นอกจากนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มกี าร
หารือในเรือ่ งต่างๆ อาทิ (M.Sc.Chem_58_4.1_03)
5. จานวนนิสติ ตามแผนการรับนิสติ
6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
7. การติดตาม มคอ. 3-7 ของหลักสูตรให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
8. การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
9. การประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยเมื่อสิ้นสุดปี การศึกษา หลักสูตรจะมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ประจาปี การศึกษา 2558 (e-survey) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร ปี การศึกษา 2558 มีผลการประเมิน เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับดีมาก
(M.Sc.Chem_58_4.1_04) ซึง่ ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ลดลงจากในปี การศึกษา 2557 เนื่องจากทางอาจารย์ประจาหลักสูตรได้เล็งเห็นว่า เครื่องมืออุปกรณ์ และสิง่
อานวยความสะดวกของภาควิชา ยังไม่เพียงพอ และไม่มปี ระสิทธิภาพในการพัฒนานิสติ ในหลักสูตร จึงได้นา
ผลการประเมินประชุมหารือในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และนาเสนอภาควิชาเพื่อการพัฒนา และ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้ เครือ่ งมือเพื่อทาการวิจยั ต่อไป
ทัง้ นี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีได้มกี ารยกย่อ งอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ รศ.ดร.
วีณา เสียงเพราะ ได้รบั รางวัล “บุคลากรดีเด่นสายวิ ชาการของคณะวิ ทยาศาสตร์มหาวิ ทยาลัยในเครือ
เทา-งาม ประจาปี 2558” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (M.Sc.Chem_58_4.1_05) และมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์
ส่งศรีโรจน์ (M.Sc.Chem_58_4.1_06)
- ระบบการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
2. ควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พฒ
ั นาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ
5. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยออกแบบติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนา และการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
6. ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รบั รางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา
และติดประกาศเกียรติคุณ
ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาเคมีได้จดั สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทัง้ 5 ท่าน สามารถขอเข้า
ร่วมการฝึกอบรม
ประชุม
นาเสนอ/เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางวิชาการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน อีกทัง้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั และบัณฑิตวิทยาลัย
ยังมีเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ เป็นประจาทุกปี (M.Sc.Chem_58_4.1_07) โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรสามารถขออนุ มตั ผิ ่านภาควิชาและคณะ โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทัง้ 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม/นาเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจยั โดยจะมีการ
ติดตามและรายงานผลการพัฒนาตนเอง
และการไปใช้ผ่านภาควิชาต่อไป
ตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย เมือ่ เปรียบเทียบกับในปีการศึกษา 2557 พบว่า จากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน มีผลงาน
วิชาการทีต่ พี มิ พ์ มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และมีการได้รบั ตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ 1 คน อีกทัง้ จากผล
การดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ยังคงมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่านทีย่ งั ไม่มตี าแหน่ งทางวิชาการ ทาง
หลักสูตรจึงได้มกี ารหารือ แนะนา และกาหนดให้มกี ารได้รบั ตาแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2559
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- กิ จกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพของอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยในปี ก ารศึก ษา 2558 อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รได้ร บั การส่ ง เสริม และพัฒ นาวิช าชีพ รายละเอีย ดดัง นี้
(M.Sc.Chem_58_4.1_08)
ชื่อ -สกุล
รายการ
วัน –เวลา
สถานที่
1.รศ.วีณา เสียงเพราะ 1. เข้าร่วมงานประชุม
1. ระหว่างวันที่ 6 -8
ณ มหาวิทยาลัย
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
พฤศจิกายน 2558
เทคโนโลยีสุรนารี จ.
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นครราชสีมา
ครัง้ ที่ 41 ในหัวข้อ
“Gateway to ASEAN with
Science and Technology”
2 .เข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและ
นานาชาติ Pure and
2559
การประชุมไบเทค
Applied Chemistry
กรุงเทพฯ
International Conference
2016 ( PACCON 2016 )
ในหัวข้อ “ Thailand : One
Hundred Years of
Advancement in
Chemistry”
3. เข้าร่วมโครงการอบรม
ระหว่างวันที่ 26 -27
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การ
พฤษภาคม 2559
กรุงเทพฯ
บริหารหลักสูตรให้ม ี
คุณภาพ”
4. เข้าร่วมโครงการยกระดับ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท
คุณภาพหลักสูต
เวลา 13.00 -16.30 น.
กรุงเทพฯ
2. ร ศ . สุ นิ ต ย์ สุ ข 1. เข้าร่วมประชุมหารือการ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 19 – 603
สาราญ
ปรับปรุงโครงการสร้าง
เวลา 09.30 – 13.00 น. อาคาร 19 คณะ
องค์กร
วิทยาศาสตร์
2. เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 2
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
เวลา 08.00 -16.30 น.
อาคารวิจยั และการศึกษา
บริหารหลักสูตรให้ได้
ต่อเนื่องฯ
มาตรฐานสากล หัวข้อ :
อบรมความรูใ้ นกรบริหาร
จัดการหลักสูตร สู่คุณภาพ
ตามเกณฑ์ AUNQA
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3.ผศ.เกรียงศักดิ ์ ส่ง
ศรีโรจน์

4.ผศ.พรพิมล
ประยงค์พนั ธ์

5.อ.สุจติ รา ศรีสงั ข์

และ EdPEx
3.เข้าร่วมโครงการยกระดับ
คุณภาพหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการปรับปรุง
และวิพากษ์หลักสูตร
กิจกรรมที่ 1 การวิพากษ์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
1. เข้าร่วมประชุม
“Thailand Synchrotron
Conference and
Exhibition 2016 ( TSCE
2016 )
2. เข้าร่วมประชุม “ UK –
Thailand Symposium on
Nanomaterials and their
Applications”
3. เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
บริหารหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล หัวข้อ :
อบรมความรูใ้ นกรบริหาร
จัดการหลักสูตร สู่คุณภาพ
ตามเกณฑ์ AUNQA และ
EdPEx
1.เข้าร่วมกิจกรรม
Workshop การเขียน
competency หลักสูตร
จานวน 3 รุ่น เป็น
Facilitator
2. เข้าร่วมโครงการบริหาร
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อ
การแข่งขันในตลาดสากล

ในวันที่ 3 มีนาคม 2559
เวลา 09.00-12.00 น.
ในวันที่ 5 เมษายน 2559
เวลา 09.00 -16.00 น.

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท
กรุงเทพฯ
ณ ห้อง 15 -325 อาคาร
15 ภาควิชเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 26 -28
กุมภาพันธ์2559

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้า Hall 1 อิมแพค
เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี

- วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 2
เวลา 08.00 -16.30 น.
อาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ

รุน่ ที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม
2559 เวลา 08.30 –
16.30 น.
รุน่ ที่ 3 วันที่ 4 เมษายน
2559
วันที่ 13 มกราคม 2559
เวลา 08.30- 16.30 น.
วันที่ 20 มกราคม 2559
เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมอ
วานี่ เอเทีย่ ม บางกอก

ณ ห้องประชุมชัน้ 8
สานักหอสมุดกลาง
ณ หอดนตรีและการแสดง
อโศกมนตรี 1 ชัน้ 4
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3. เข้าร่วมโครงการนาเสนอ วันที่ 22 เมษายน 2559
ผลงานนิสติ ครัง้ ที่ 2 : SCI
Fair – Senior Project
Presentation ปีการศึกษา
2558

การปฐมนิ เทศอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
ในปีการศึกษา 2558 ไม่มมี อี าจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

มี 

อาคารนวัตกรรม :
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี
ณ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

ไม่ม ี 

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_4.1_01
M.Sc.Chem_58_4.1_02
M.Sc.Chem_58_4.1_03
M.Sc.Chem_58_4.1_04
M.Sc.Chem_58_4.1_05
M.Sc.Chem_58_4.1_06
M.Sc.Chem_58_4.1_07
M.Sc.Chem_58_4.1_08

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครัง้ ที7่ /58
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.ม.เคมี ปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
รางวัล “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือ
เทา-งาม ประจาปี 2558
การแต่งตัง้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ของคณาจารย์ภาควิชาเคมี
ประกาศทุนสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาหลักสูตร วท.ม. เคมี ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2558
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คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป

ผลการดาเนิ นการ
5 คน
5 คน
ร้อยละ 100
5 คะแนน

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนิ นการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
4 คน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
5 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีท่ ด่ี ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ร้อยละ 80
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
เทียบคะแนน 5 คะแนน
ลาดับ อาจารย์ประจาหลักสูตร
1

รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสาราญ

ผลการดาเนิ นการ
9.2
5 คน
ร้อยละ 184
5 คะแนน

ผลงานที่ ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
ค่าถ่วง
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิ ง)
น้าหนัก
1. Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S,
1
Mekseepralard C. Alpha-mangostin attenuation of
hyperglycemia-induced ocular hypoperfusion and
blood retinal barrier leakage in the early stage of type
2 diabetes rats. BioMed Res Internationa 2015;
http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826.
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ลาดับ อาจารย์ประจาหลักสูตร

2

รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ

3

อ.ดร.สุจติ รา ศรีสงั ข์

ผลงานที่ ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
ค่าถ่วง
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิ ง)
น้าหนัก
2. Leewanich P, Suksamrarn S. Xanthones isolated
from the pericarp of the mangosteen inhibits
1
neurotransmitter receptors expressed in Xenopus
Oocytes. J Med Assoc Thailand 2015; 11; 118-123.
3. อัจฉรา แสนคา ณัฏฐกัลย์ ลมเชย จันทร์นรินทร์ นนทะ
ขาม มาลัย ทวีโชติภทั ร์ และ สุนิตย์ สุขสาราญ ไตร
เทอร์ปีนชนิด lupane และ ceanothane จากเปลือกต้น
0.8
ตะครองทีแ่ สดงฤทธิ ์ยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย Helicobacter
pylori. KKU Sci. J., 2015, 43 (3), 480-489.
1. Chaiyo S.; Siangproh W.; Apilux A.; Chailapakul O.;
1
“Highly selective and sensitive paper-based
colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching
of silver nanoplates for trace determination of copper
ions” Anal. Chim. Acta, 866, (2015) 75– 83.
2. Rattanarat, P.; Tee-ngam, P.; Siangproh W.;
Ishimatsu, R.; Nakano, K.; Chailapakul, O.; Imato,
1
T.; “An Electrochemical Compact Disk-type
Microfluidics Platform for Use as an Enzymatic
Biosensor” Electroanalysis 27, 3, (2015), 703–712.
3. Nantaphol, N.; Chailapakul, O.; Siangproh W.;
“Sensitive and selective electrochemical sensor using
1
silver nanoparticles modified glassy carbon electrode
for determination of cholesterol in bovine serum”
Sens. Actuator B. 207, (2015), 193-198
4. Charoenkitamorn, K.; Chailapakul, O.; Siangproh
W.; “Development of gold nanoparticles modified
1
screen-printed carbon electrode for the analysis of
thiram, disulfiram and their derivative in food using
ultra-high performance liquid chromatography”
Talanta, 132, (2015), 416-423
1. Wasukan N, Srisung S, Kuno M, Kulthong K,
1
Maniratanachote R. Interaction evaluation of silver and
dithizone complexes using DFT calculations and NMR
118

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560

ผลงานที่ ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
ค่าถ่วง
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิ ง)
น้าหนัก
analysis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy. 2015 October 5, 149: 8308
2. Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Boonrungsiman
1
S, Maniratanachote R. Determination of silver in
personal care nanoproducts and effects on dermal
exposure. Journal of Nanoparticle Research,
November 2015, 17:425.
3. Srisuwan S, Srisung S. Optimization study on
0.4
Copper Cementation from Refining Wastewater,
Burapha University International Conference 2015.736741

ลาดับ อาจารย์ประจาหลักสูตร

4
5

ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์
พันธ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ ส่งศรี
โรจน์

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 9.2
คิดเป็นร้อยละ 184

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_4.2_01

รายละเอียดของเอกสาร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.ม.เคมี ปี พ.ศ. 2558

ผลที่เกิ ดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
ปี การศึกษา
2556 2557
2558
การคงอยูข่ องอาจารย์ประจาหลักสูตร
5 คน 5 คน
5 คน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.48
4.40
*การรายงานแนวโน้ มผลการดาเนิ นงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล
ตัวบ่งชี้ย่อย

ผลการประเมิ น
ตนเอง (คะแนน)
3
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รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_4.3_01

รายละเอียดของเอกสาร
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน
(การบริ หารหลักสูตร)
สาระของรายวิ ชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิ ชาในหลักสูตร
1. ในการปรับปรุงหลักสูตร จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี เพื่อจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อกาหนด
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสูตร
2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้นื ฐาน เคมีวเิ คราะห์ เคมีเชิงฟิสกิ ส์ เคมีอนิ ทรีย์
เคมีอ นินทรีย์ และ ชีว เคมี) เพื่อ ก าหนดรายวิชาในหลักสูต ร ค าอธิบายรายวิชา ให้มเี นื้อ หาที่ทนั สมัยและ
ครอบคลุมความรูท้ างเคมี และพิจารณากาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครัง้ เพื่อให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน
ร่วมกัน (M.Sc.Chem_58_5.1_01)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนาข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า
และการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน (M.Sc.Chem_58_5.1_02) และมาประกอบการพิจารณา
กาหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและ แผนการเรียน
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ (M.Sc.Chem_58_5.1_03) และจัดการ
วิพากษ์หลักสูตรโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาเคมี เข้ามาร่วมเป็ นกรรมการ และมีผลการประเมิน
ผู้ใช้บณ
ั ฑิตเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทาหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่
ทัน สมัย รวมทัง้ การจัด การเรีย นการสอนที่ พ ัฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รีย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. เสนอความเห็นชอบตามลาดับขัน้ ตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตร
7.นาหลักสูตรไปดาเนินการและกากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6)
8. สรุปผลการดาเนินการประจาปี (มคอ.7)
9. มีการนาผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
10.ประเมินความคิดเห็นของนิสติ เกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จะต้องมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยมีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ร่วมในการ
ออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
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ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตปีการศึกษา 2557 อีกทัง้ คานึงถึงความเป็ นปจั จุบนั ทันสมัยของหลักสูตร และได้
มีการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้างานวิจยั ในปจั จุบนั โดยได้มกี ารนา มคอ.
5 และ มคอ. 7 ของปีการศึกษา 2557 มาพิจารณาประกอบการออกแบบหลักสูตรอีกด้วย และคณาจารย์ผสู้ อน
ทัง้ 5 สาขาวิชาได้มกี ารพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา ก่ อนนาเสนอที่ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอในการประชุมภาควิชาเคมี วาระ
พิเศษ ครัง้ ที่ 2/2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 (M.Sc.Chem_58_5.1_04) หลังจากนัน้ จะมีการวิพากย์หลักสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ ก่อนนาเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามลาดับขัน้ ตอนในคู่มอื บริหารหลักสูตร TQF
ของมหาวิทยาลัย (M.Sc.Chem_58_5.1_05) เพื่อให้คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิ ก่อนส่งให้ สกอ. รับทราบหลักสูตรต่อไป ทัง้ นี้ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการกาหนดผลการเรียนรู้ คุณลักษณะพิเศษของ
หลักสูตร อีกทัง้ การส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โดยในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ได้ ม ี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ ส ิ ต เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
(M.Sc.Chem_58_5.1_06) และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และนาผลการประเมิน เพื่อพิจารณาในทีป่ ระชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้ าในศาสตร์สาขานัน้ ๆ
1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
แผนการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้มเี นื้อหาทีท่ นั สมัย (มคอ. 5) และหลักสูตรได้ให้นิสติ ประเมินรายวิชาต่างๆผ่าน
ระบบ supreme (M.Sc.Chem_58_5.1_07) เพื่อนารายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจาปีการศึกษา 2559 ต่อไป
2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผสู้ อน รวบรวมรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้มเี นื้อหาทีท่ นั สมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จสิน้ การสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีวเิ คราะห์ เคมีเชิงฟิสกิ ส์ เคมีอนิ ทรีย์ เคมีอนินทรีย์
และ ชีวเคมี) เพื่อพิจารณาปรับเพิม่ -ลดเนื้อหารายวิชาต่างๆ หรือเปิ ดสอนวิชาเลือกในหัวข้อที่ทนั สมัย เช่น
หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิ นทรีย์ หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สกิ ส์ หัวข้อพิเศษทาง
ชีวเคมี และหัวข้อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนประชุมร่วมกัน เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับ
เพิม่ -ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ
5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและภาควิชาเพื่อ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดทา มคอ. 3 ให้
อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รตรวจสอบความเหมาะสมให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานผลการเรีย นรู้ (curriculum
mapping)
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7. อาจารย์ประจาหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ ทวนผลการเรียนรายวิชา ความ
พึงพอใจต่อรายวิชาและจัดทามคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเคมี ได้ ม ีก ารปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ ท ัน สมัย ตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์เ คมี โดยได้มกี ารพิจารณาใช้ผลประเมินจาก มคอ. 5 และ มคอ.7 เพื่อเสนอแนวทาง
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ า จ า ร ย์ ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า เ ค มี
(M.Sc.Chem_58_5.1_01) นาเสนอผลการประเมินและแนวทางปรับปรุงรายวิชาให้กบั อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
น อ ก จ า ก นั ้ น ท า ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นิ สิ ต เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร
(M.Sc.Chem_58_5.1_08) มีการสารวจภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในการในการประเมิน มคอ. 7 ต่อไป (M.Sc.Chem_87_5.1_08)

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_87_5.1_01
M.Sc.Chem_87_5.1_02
M.Sc.Chem_87_5.1_03
M.Sc.Chem_87_5.1_04
M.Sc.Chem_87_5.1_05
M.Sc.Chem_87_5.1_06
M.Sc.Chem_87_5.1_07
M.Sc.Chem_87_5.1_08

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ประจาปีการศึกษา 2558
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน
มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2558
คู่มอื บริหารหลักสูตร TQF ฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลประเมินความคิดเห็นของนิสติ เกีย่ วกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
การประเมินรายวิชาต่างๆ โดยนิสติ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

การบริ หารหลักสูตร
1. ปัญหาในการบริ หารหลักสูตร
งบประมาณทีภ่ าควิชาได้รบั น้อยมากในการบริหารหลักสูตร อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ตอ้ ง
พยายามขอทุนค่าสารเคมีและค่าเล่าเรียนของนิสติ จากแหล่งทุนต่างๆทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
ดึงดูดให้มผี สู้ นใจมาสมัครเรียน
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2. ผลกระทบของปัญหาต่ อสัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จากข้อจากัดในเรื่องงบประมาณ และทุนการศึก ษาของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร ทาให้
การพัฒนาองค์ความรูท้ างเคมี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่และ/หรือ ผลงาน
ทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าทางทรัพย์สนิ ทางปญั ญา อาจมีขอ้ จากัด
3. แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
การพัฒนางานวิจยั โดยการขอทุนวิจยั และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น อาจเป็น
แนวทางหนึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
- การกาหนดผูส้ อน
1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทาร่างรายวิชาตามแผนการศึกษาของ
นิสติ เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผูป้ ระสานงานกลุ่มสาขาวิชา(เคมี
วิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสกิ ส์ เคมีอนิ ทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)
2. มีก ารประชุม คณาจารย์ใ นแต่ ล ะสาขาวิช า เพื่อ พิ จารณากาหนดผู้ส อน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ และประสบการณ์การทางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รบั
มอบหมาย
3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพื่อนาเข้าประชุมภาควิชา
โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครัง้ นอกจากนี้หลักสูตรได้มกี าร
เชิญผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกหรือผู้เชีย่ วชาญมาเป็ นอาจารย์พเิ ศษในบางหัวข้อ /บางรายวิชา กาหนดให้อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน
4. ผูส้ อนชีแ้ จงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสติ ทราบในวันแรกของการเรียน
การสอน
5. หลังปิ ดภาคการศึกษา 2558 ภาควิชารวบรวมสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ (ปค.
003/ปค.004) ปี การศึก ษา 2558 และรายงานในที่ประชุมภาควิชา เพื่อ พิจารณาร่ วมกันกับ คณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อกาหนดแนวทางในการกาหนดอาจารย์ผสู้ อน
ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.2_01)
ในปี ก ารศึก ษา 2558 หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเคมี โดยคณะกรรมการบริห าร
หลัก สู ต รได้ เ สนอแผนการศึ ก ษาส าหรับ นิ ส ิต ในหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเคมี แก่
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา เพื่อจัดทาร่างรายวิชา พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาของนิสติ โดยได้มกี ารนาผลการประเมิน ปค. 003 ในปีการศึกษา 2557 มาประกอบการพิจารณาวางแผน
ในการกาหนดผูส้ อน และได้นา มคอ. 5 จากรอบปี ทผ่ี ่านมา เพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุงกระบวนการสอน
และการประเมินผลให้ไปเป็นตามวัตถุประสงค์ทห่ี ลักสูตรวางไว้ ต่อมาได้มกี ารประสานกับอาจารย์ผสู้ อนในแต่
ละสาขาวิชากาหนดผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ ก่อนนาเสนอทีป่ ระชุมภาควิชาเคมีเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาเคมีต่อไป นอกจากนัน้ หลักสูตรยังได้พจิ ารณาเพิม่ ทักษะ
ให้นิสติ ในหลักสูตรได้มกี ารสืบค้นจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ นาเสนอข้อมูลให้เกิดความรูท้ างวิชาการ
และวิจยั ที่ทนั สมัย ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน รวมทัง้ สัมมนาและปริญญานิพนธ์ โดยการกาหนดผู้สอนที่มคี วาม
เชี่ย วชาญในแต่ ล ะสาขา เพื่อ จัด ท า มคอ. 3 ของแต่ ล ะรายวิช าต่ อ ไปซึ่ง จะระบุ แ ผนการเรีย นและวิธ ีก าร
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา มีการกาหนดให้นิสติ ทีล่ งเรียนในแต่ละวิชาของ
หลักสูตรประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค.003) เพื่อนาผลการประเมินเสนอให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาสาหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
- การกากับ ติ ดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
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1. อาจารย์ประจาหลัก สูตรส่ งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อน
แต่ละรายวิชานาไปเป็ นข้อมูลสาหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรูร้ ายวิชาในมคอ.3และ มคอ.4พร้อมทัง้ กาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้
2. คณะฯ มีกลไกกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน
(M.Sc.Chem_58_5.2_02)
3. หลัก สูต รภายใต้ก ารบริห ารงานของภาควิช ามีการก าหนดให้ม ีค ณะกรรมการงานวิชาการ
ภาควิชาเคมี กากับให้ผสู้ อนจัดทา มคอ.3/มคอ.4
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาดูความสอดคล้องตามคาอธิบายรายวิชาทีม่ อี ยูใ่ น มคอ.2 แล้วจึงนาข้อมูลขึน้ เผยแพร่กบั นิสติ
5. หลัง จากหมดก าหนดเพิ่ม ถอนรายวิช า อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รจะแจ้ง ต่ อ ภาควิช าเพื่อ
ดาเนินการปิ ดรายวิชาหากไม่มนี ิสติ ลงทะเบียนในรายวิชานัน้ เพื่อไม่ให้มปี ญั หาในการกากับติดตาม มคอ.5/
มคอ.6
6. ก าหนดให้ม ีก ารประเมินการสอนโดยนิส ิต (ปค.003/004) ให้ผู้ส อนนาเสนออาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป
ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้ม ี
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 3 ของแต่ละภาคเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน เพื่อให้
มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี และเป็ นไปตามข้อบังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อรวบรวมให้ภาควิชา ส่ง
คณะตามกาหนดเวลา และเผยแพร่ต่อไป โดยในภาคเรียนที่ 1/2558 มีรายวิชาทีเ่ ปิดสอนทัง้ สิ้น 12 รายวิชา
และภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 13 รายวิชา (M.Sc.Chem_58_5.2_03)
ซึ่งในปี ก ารศึกษา 2558 ภาควิชาได้เพิม่ มาตรการผู้รบั ผิดชอบ มคอ. ในการกาหนดผู้สอน เนื่องจาก
รายวิชาในภาคเป็ นรายวิชาทีม่ ผี ู้สอนมากกว่า 1 คน ผูส้ อนจะได้ทราบบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง
ในการกากับติดตาม มคอ.3 ของปี การศึกษานัน้ ๆ อีกทัง้ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการเรียน ได้มกี ารประเมิน ปค.
003 เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ก่อนนาไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป

- การควบคุมหัวข้ อ ปริ ญ ญานิ พนธ์และการค้ นคว้ าอิ ส ระในระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา ให้ ส อดคล้ อ งกับ
สาขาวิ ชาและความก้าวหน้ าของศาสตร์
1. นิสติ ในหลักสูตรทีต่ อ้ งนาเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์เป็ นไปตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึง่ ประกอบด้วย
อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก/ร่วม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวน 2 คน รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน
(M.Sc.Chem_58_5.2_04)
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2. นิสติ นาเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และส่งแบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ท่ี
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงเค้าปริญญานิพนธ์ เพื่อเสนออนุมตั หิ วั ข้อปริญญานิพนธ์ต่อ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
3. อาจารย์ทป่ี รึกษามีหน้าทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้าและให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปญั หา
4. หลังจากสิน้ สุดปีการศึกษา 2558 สรุปหัวข้อปริญญานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั นิ าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความสอดคล้องของสาขาวิชาและความก้าวหน้าทางเคมี
จากการดาเนินการในปี การศึกษา 2557 เพื่อให้กระบวนการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี เป็ นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ในปี การศึกษา 2558
หลักสูตรได้กาหนดแบบฟอร์มขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งนิสติ แต่ละคน
จะต้องดาเนินการเสนอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ความเห็นชอบ และมีการรวบรวมเพื่อ
นาเสนอในทีป่ ระชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไป โดยนิสติ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพื่อขออนุ มตั เิ ค้าโครงปริญญานิพนธ์ จานวน 8 ราย
โดยมีหน้าทีใ่ นการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ ซึง่ บัณฑิตวิทยาลัยได้มเี กณฑ์ในการประเมินการเสนอเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ท่คี รอบคลุมให้เป็ นไปตามศาสตร์และความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้ ๆ (บว 412) ก่อนนาเสนอ
ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ค้ า โ ค ร ง ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์ เ พื่ อ ข อ อ นุ มั ติ ต่ อ ค ณ บ ดี บ ั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ต่ อ ไ ป
(M.Sc.Chem_58_5.2_05) และในแต่ละปี การศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มกี ารสรุป
หัวข้อปริญญานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั ขิ องปีการศึกษานัน้ ๆ เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการ
ควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ในปีการศึกษาถัดไป

- การแต่ งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์และการค้ นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึ กษา ที่ มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อปริ ญญานิ พนธ์
1. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับข้อมูลการทา
วิจยั ของนิสติ เพื่อให้นิสติ พิจารณากรอบแนวคิดในการทาวิจยั รวมถึงงานวิจยั ของคณาจารย์ในภาควิชา
2. หลักสูตรให้นิสติ เลือกหัวข้อในการทาปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิส ิ ตและให้ดาเนินการ
แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก/ร่วม ตามขัน้ ตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บว.410)
3. นิสติ เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (บว.411)เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (M.Sc.Chem_58_5.2_04)
4.ขณะนิสติ ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์
อาจารย์ทป่ี รึกษามีหน้าทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้าและให้
คาปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปญั หา
5. นิสติ ประเมินการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
และให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อดาเนินการปรับปรุงการให้คาปรึกษา
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมกี ารนาเสนอข้อมูลการทาวิจยั
ของอาจารย์ในภาควิชาในการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ เป็นข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2557
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ให้มกี ารรวบรวมผลงานวิจยั ของอาจารย์เพื่อเป็นข้อมูลในนิสติ ใหม่ได้รบั ทราบ และเป็ นแนวทางในการพิจารณา
หัวข้อปริญญานิพนธ์ต่อไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มกี ารรวบรวมผลงานวิจยั ของอาจารย์แต่ละท่าน
และแจกข้อมูลดังกล่าวให้นิสติ ใหม่ทุกคนรวมทัง้ ระบุช่องทางติดต่อ เพื่อนิสติ จะได้สอบถามข้อมูลโดยตรงกับ
อาจารย์แ ต่ ล ะท่านได้อีก ด้ว ย เพื่อ เตรียมความพร้อ มให้นิส ิต สาหรับการพิจารณาแต่ งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษา
ปริญญานิพ นธ์ โดยจะมีการแต่ งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ ที่มคี วามเชี่ยวชาญ เพื่อให้คาปรึกษา
แนะนาแนวทางการทาวิจยั ให้กบั นิสติ หลังจากทีน่ ิสติ ได้มกี ารพิจารณาเลือกหัวข้อในการทาปริญญานิพนธ์ตาม
ความสนใจและสอดคล้องกับความเชีย่ วชาญของอาจารย์แต่ละท่าน ซึง่ จะเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
โดยได้เ สนอค าขอแต่ ง ตัง้ อาจารย์ท่ปี รึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์ต่ อ คณบดีบ ัณ ฑิต วิท ยาลัย อนุ มัติ และได้ม ีก าร
พิจารณาภาระงานในการควบคุมปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ท่านนัน้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในปี การศึกษา 2558 มีการแต่งตัง้ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จานวน 8 คนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในศาสตร์นนั ้ ๆ เพื่อดูแลให้คาแนะนาในการทาปริญญา
นิพนธ์ของนิสติ ในหลัก สูตรฯ (M.Sc.Chem_58_5.2_06) เมื่อสิ้นสุดปี การศึกษาได้มกี ารประเมินการให้
ค าปรึก ษาอาจารย์ท่ีป รึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์ โ ดยนิ ส ิต และน าผลการประเมิน มาพิจ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการให้คาปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญา
นิพนธ์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

- การช่วยเหลือ กากับ ติ ดตามในการทาปริ ญญานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ และการตี พิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิ ตศึกษา
1. คณะกรรมการช่ว ยเหลือกากับติดตามฯ กาหนดแผนการทางาน เริม่ จากการวิเคราะห์สถานการณ์
สภาพปญั หา ของการจัดทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ และกาหนดช่วงเวลาในการนัดพบนิสติ เพื่อช่วยเหลือ
กากับติดตามและให้คาปรึกษา เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อกาหนดแผนปฏิบตั กิ าร (action plan) ในการทาปริญญา
นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมทัง้ การวางแผนการตีพมิ พ์ปริญญานิพนธ์ในวารสารให้ทนั ตามกาหนดเวลา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ตดิ ตามความก้าวหน้าใน
การนาปริญญานิพนธ์ของนิสติ โดยให้นิสติ รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรอย่างน้อย
เทอมละ 1 ครัง้
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ได้จดั ทาช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ค และอีเมล์ เพื่อรับฟงั ปญั หา ให้คาปรึกษา และนาเสนอข้อมูลที่จาเป็ นต่อการทา
ปริญญานิพนธ์ของนิสติ เช่น การประชุมวิชาการ แหล่งตีพมิ พ์วารสาร
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูต รประชุมเพื่อ ประเมินกระบวนการช่ว ยเหลือ กากับ ติดตามในการทา
ปริญ ญานิพนธ์และการตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิต ศึกษาโดยดูว่านิส ิตมีการดาเนินการจัดทาและพัฒนา
ปริญญานิพนธ์ รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาบทความวิจยั ที่จะนาไปตีพมิ พ์ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร
(action plan) ที่กาหนดหรือไม่ ซึ่งหากนิสติ สามารถจบการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด ปริญญานิพนธ์ม ี
คุณภาพ และได้รบั การตีพ ิมพ์ผลงานแล้ว หลักสูตรก็จะใช้กระบวนการช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทา
ปริญญานิพนธ์และการตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษาตามที่กาหนดไว้น้ีต่อไป แต่ถ้าพบว่านิสติ ดาเนินการ
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ทาปริญญานิพนธ์ล่าช้ากว่าแผนกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
มอบหมายให้ประสานกับอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้นิสติ ได้ทาปริญญา
นิพนธ์เสร็จได้ทนั ตามกาหนดเวลาเดิม และนามาซึง่ การปรับกรอบระยะเวลาการทาปริญญานิพนธ์ให้เหมาะสม
ขึ้น โดยในปี การศึกษา 2557 ได้มขี ้อ เสนอแนะให้มกี ารติดตามความก้าวหน้ าในการทาปริญ ญานิพนธ์ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์โดยกาหนดให้นิสติ
ในหลักสูตรนาเสนอผลงานวิจยั ในโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อวิชาชีพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2558 ทีผ่ ่านมา และได้มกี ารแนะนา สนับสนุ นให้นิสติ ในหลักสูตรนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติเพิม่ ขึน้ โดยในปี การศึกษา 2558 มีนิสติ ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้ จานวน 2 คน และมีนิสติ ในหลักสูตรตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติเพิม่ ขึน้
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_5.2_01
M.Sc.Chem_58_5.2_02
M.Sc.Chem_58_5.2_03
M.Sc.Chem_58_5.2_04
M.Sc.Chem_58_5.2_05
M.Sc.Chem_58_5.2_06

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2558
กาหนดส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน
มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
การอนุ มตั หิ วั ข้อปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558
คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

การประเมิ นผูเ้ รียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
- การประเมิ นผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. หลักสูตรมีการกาหนดวิธกี ารประเมินไว้ใน มคอ. 2
2. อาจารย์ผสู้ อนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ.
2
3. อาจารย์ผสู้ อนรายวิชามีการกาหนดวิธกี ารทีใ่ ช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4
ของแต่ละรายวิชา
4. อาจารย์ผสู้ อนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและนามาปรับปรุงแก้ไข
5. อาจารย์ผสู้ อนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชาและคณะ
6. หลักสูตรกาหนดให้มกี ารทวนสอบผลการเรียน โดยผ่านมติทป่ี ระชุมภาค
7. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ ตามรายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอน เพื่ อ ประเมิน ผลการเรีย นรู้ ว่ า ครบถ้ ว นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
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(M.Sc.Chem_58_5.3_01) และให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกาหนดให้มกี ารรายงานวิธกี ารที่
ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน
ในปี การศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มกี าร
กากับผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒริ ะดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่งได้กาหนดไว้ใน มคอ. 2 ของ
หลักสูตรฯ ทัง้ ในกระบวนการประเมิน เกณฑ์การประเมิน การทวนสอบผลการเรียน ให้สอดคล้องกับทีก่ าหนด
ไว้ใน มคอ. 3 ในภาคเรียนนัน้ ๆ และคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา ทาหน้าทีค่ วบคุมการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาให้สอดคล้อ งกับ มคอ. 3 ในรายวิชานัน้ ๆ และได้ประเมินผลการเรียนรูต้ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายงาน มคอ. 5 ของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ก่อนนาเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาเคมีและคณะต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.3_02) อีกทัง้ ในแต่ละ
ภาคเรียนได้มกี ารทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน โดยในภาคเรียนที่ 1 จานวน 12 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 จานวน 13 รายวิชา ตามกระบวนการประเมินทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตรฯ เพื่อ
นาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ในปีการศึกษาถัดไป
นอกจากนั ้น ได้ ม ีก ารประเมิน คุ ณ ภาพของบัณ ฑิต ระดับ ปริญ ญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุ ดมศึก ษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บณ
ั ฑิต ในทุกปี การศึกษา ซึ่งในปี การศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เท่ากับ 4.05
(M.Sc.Chem_58_5.3_03) และหลักสูตรได้มกี ารทวนสอบผลการเรียนรูใ้ นทุกรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามนิสติ
ในหลักสูตร เพื่อ นาผลการประเมินมาประชุมหารือในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผนการ
พัฒนาหลักสูตร และแนวทางในการประเมินผลการเรียนรูใ้ นปีถดั ไป
- การตรวจสอบการประเมิ นผลการเรียนรู้ของนิ สิต
1. อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาเสนอวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
3. ผูส้ อนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา
4. คณะกรรมการฝา่ ยวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพื่อนาเสนอในการประชุมภาควิชา
5. ประชุมภาควิชา เพื่อตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผสู้ อนชีแ้ จงการตัดสิน
ผลการเรียน (M.Sc.Chem_58_5.3_04)
6. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วนาเข้าที่ประชุม
กรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์เ ห็นชอบ ก่ อ นส่ งผลการเรีย นผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต และลงนามผู้ส อน
หัวหน้าภาควิชา และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป
7. หลักสูตรนาข้อมูลการประเมินผลการเรียนรูม้ าจัดทา มคอ.7
ในปี การศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มกี าร
กากับกระบวนการประเมินผลการเรียนรูท้ ่กี าหนดไว้ใน มคอ. 3 แต่ละรายวิชา โดยได้นามคอ. 5 และมคอ. 7
ของปี การศึกษา 2557 มาประกอบการพิจารณา และเมื่อสิ้นสุ ดภาคเรียนอาจารย์ผู้สอนมีการตัดสินผลการ
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เรีย นรู้ต ามเกณฑ์ก ารประเมิน ที่ไ ด้ระบุ ไ ว้ล่ ว งหน้ า ก่ อ นน าเสนอเข้า พิจ ารณาในที่ประชุ ม ภาควิช าเคมีใ ห้
ข้อเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนรูใ้ นแต่ละรายวิชาทุกภาคเรียน ก่อนนาเสนอ
คณะต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.3_02) และเมื่อสิน้ สุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มผี ลการประเมินการเรียนรูแ้ ต่ละรายวิชา ทัง้ ในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 12
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 13 รายวิชาเพื่อจัดทารายงาน มคอ. 7 ของหลักสูตรต่อไป

- การกากับการประเมิ นการจัดการเรียนการสอนและประเมิ นหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. คณะฯ มีกลไกกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
(M.Sc.Chem_58_5.3_05)
2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกาหนดให้มคี ณะกรรมการงานวิชาการ กากับให้
ผูส้ อนจัดทา มคอ.5/มคอ.6
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ดูความสอดคล้องตามคาอธิบายรายวิชาทีม่ อี ยูใ่ น มคอ.2
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
5. เสนอทีป่ ระชุมภาคพิจารณาเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดาเนินงานต่อไป
ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้ม ี
การกากับ ติดตาม มคอ. 5 ของแต่ละภาคเรียนให้สอดคล้องกับการประเมินมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตร
และให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชาโดยมีคณะกรรมการงาน
วิชาการของภาควิชา กากับให้ผสู้ อนจัดทา มคอ. 5 ล่วงหน้าก่อนกาหนด เพื่อรวบรวมให้ภาควิชา ส่งคณะตาม
กาหนดเวลา และเผยแพร่ต่อไป โดยในภาคเรียนที่ 1/2558 มี มคอ. 5 จานวน 12 รายวิชา และภาคเรียนที่
2/2558 จานวน 13 รายวิชา ได้รบั การเผยแพร่ (M.Sc.Chem_58_5.3_06) นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้มกี ารรายงานมคอ. 7 ของปีการศึกษา 2558 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษาทัง้ นี้มกี ารตรวจสอบ
รายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 7 ในทีป่ ระชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ก่อน
รวบรวมให้ภาควิชาทุกครัง้ (M.Sc.Chem_58_5.3_02)

- การประเมิ นปริ ญญานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ปริญญานิพนธ์ของนิสติ โดยกาหนดให้ใช้เกณฑ์ในการประเมินตามแบบฟอร์ม บว 432 แบบรายงานผลการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ ได้กาหนด
เกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
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หัวข้อประเมิ น

คะแนนจากกรรมการลาดับที่ . . . . . . .

1

2

3

4

5

คะแนน
เฉลี่ย

.... ....

1. ความรูพ้ น้ื ฐานและทีม่ าของปญั หามีความ
ชัดเจนและครอบคลุม (20 คะแนน)
2. ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี
ความถูกต้องและความเหมาะสม (20
คะแนน)
3. การอภิปรายผลมีความเหมาะสม (20
คะแนน)
4. สร้างองค์ความรูใ้ หม่หรือนวัตกรรม (20
คะแนน)
5. การนาเสนอ (20 คะแนน)
รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน)
หมายเหตุ
1. เกณฑ์การผ่านคือ 60 เปอร์เซ็นต์
2. ส่งรายงานผลการสอบปากเปล่าฯและผลการประเมินพร้อมวันส่งฉบับสมบูรณ์ (ในซองปิ ดผนึก)

กาหนดให้ในการประเมินปริญญานิพนธ์นนั ้ กรรมการสอบปากเปล่าจะประเมินร่วมกันภายในห้องสอบ
ปากเปล่า จากนัน้ จึงแจ้งผลการประเมินเฉพาะการผ่าน/ไม่ผ่านให้นิสติ ทราบเท่านัน้ โดยไม่แจ้งคะแนนสอบ
นอกจากนี้หลักสูตรได้กาหนดให้ปริญญานิพนธ์ของนิสติ หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ของนิสติ ต้องได้รบั การ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รบั การรับรองโดย สกอ. ซึ่งกาหนดให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ 9 มีนาคม 2558 เรื่องแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการตีพมิ พ์ผลงานปริญญานิพนธ์
เพื่อขอจบการศึกษา เพื่อให้แน่ ใจว่าปริญญานิพนธ์นัน้ มีคุณภาพ ทัง้ นี้เมื่อสิ้นสุดปี การศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการในการประเมินปริญญานิพนธ์ท่ไี ด้ดาเนินงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมาทัง้ หมด เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการประเมิน
ปริญญานิพนธ์ของนิสติ ในปีการศึกษาต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_5.3_01

M.Sc.Chem_58_5.3_02
M.Sc.Chem_58_5.3_03

รายละเอียดของเอกสาร
การประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ ตามรายวิชาทีเ่ ปิดสอน
เพื่อประเมินผลการเรียนรูว้ ่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
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M.Sc.Chem_58_5.3_04
M.Sc.Chem_58_5.3_05
M.Sc.Chem_58_5.3_06

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ งมาตรการควบคุมภายในการจัดทา มคอ.3-7
มคอ. 5 หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2558
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ผลการดาเนิ นงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒริ ะดับอุ ดมศึก ษาที่ปรากฎในหลักสูต ร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้ อ 7 ที่ห ลักสูต ร
ดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงาน
รายการหลักฐาน
(Key Performance Indicators)
(เขียนบรรยายผลการดาเนิ นงาน)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีสว่ นร่วมใน
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีสว่ นร่วมในการประชุม
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
จานวน 7 ครัง้ ในปี การศึกษา 2558 เพื่อวางแผน
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
มคอ. 2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน ได้รบั การรับทราบจาก สกอ. เมือ่ วันที่ 31 ก.ค. 2555
คุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3/ มคอ.4
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
ใน
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนใน แต่ละ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 12 วิชา
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 13 วิชา ก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตาม
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม แบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 12 วิชา
วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 13 วิชา ภายใน 30 วัน
ให้ครบทุกรายวิชา
หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 2558 ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 การจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
วัน หลังปี การศึกษา
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปี
การศึกษา 2558
6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
การทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน ปี การศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
สาขาวิ ช าเคมี ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปี
ประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน
การศึกษา 2557 เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการ
มคอ. 7 ปีทแ่ี ล้ว
จัดการเรียนการสอน กลยุท ธ์ก ารสอน หรือ การ
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ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงาน
รายการหลักฐาน
(Key Performance Indicators)
(เขียนบรรยายผลการดาเนิ นงาน)
ประเมินผลการเรียนรู้ ในปี การศึกษาถัดไป โดยให้
ทุกรายวิชาระบุการปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดในปี การศึกษา 2558
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การ
ไม่มอี าจารย์ใหม่ในปี การศึกษา 2558
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนา
ปี การศึกษา 2558 อาจารย์ประจาทุกคนในหลักสูตร
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้รบั การ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ปี การศึกษา 2558 มีบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
(ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
และ/หรือวิชาชีพ
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สดุ ท้ายทีม่ ตี ่อคุณภาพ
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
เท่ากับ 4.18
คะแนนเต็ม 5.00
12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ี ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิต
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50 ใหม่ เท่ากับ 4.05
จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปี นี้
12
จานวนตัวบ่งชีในปี นี้ ที่ดาเนิ นการผ่าน
12
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทงั ้ หมดในปี นี้
100
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี มีการดาเนิ นงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุไว้
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
- ระบบการดาเนิ นงานของภาควิ ชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้ มี
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
1. สารวจความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาสรุปความต้องการของสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสารวจความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอความต้องการสิง่ สนับสนุนการเรียนรูไ้ ปยัง ฝา่ ยแผนและพัฒนา ภาควิชา เพื่อ
รวบรวมเข้าทีป่ ระชุมภาควิชา
4. ภาควิชากาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพื่อกาหนดสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
5. มีการสารวจความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อนาเสนอทีป่ ระชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือให้ขอ้ เสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถดาเนินการได้
ในประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มกี ารสารวจความต้องการคุรุภณ
ั ฑ์จากอาจารย์เสนอแก่ภาควิชา และ
นาเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ประจาหลักสูตร ในประเด็นสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้
จากปีการศึกษา 2557 มาประกอบการพิจารณา ซึง่ ภาควิชาได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ ได้เสนอขอตัง้
งบประมาณและจัดสรรสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั ในรายวิชา
ต่างๆ ของหลักสูตรในการกากับของภาคฯ ดังนี้
- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2559 สาหรับการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์จานวน 8
รายการ เป็ นเงิน 520,700 บาท (M.Sc.Chem_58_6.1_01) โดยได้จดั ซือ้ คอมพิวเตอร์ LCD เครื่องปรับอากาศ
เครือ่ งสารองไฟฟ้า เครือ่ งรันเจลแนวตัง้ เครือ่ งชังไฟฟ
่ ้ า อ่างล้างตาในห้องปฏิบตั กิ าร
- งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่
ประจาปีงบประมาณ 2559 (M.Sc.Chem_58_6.1_02) สาหรับการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์จานวน 3 รายการ เป็ นเงิน
153,000 บาท โดยได้จดั ซือ้ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งกวนผสมสารละลายพร้อมให้ความร้อน เครือ่ งโยกสาร
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยได้จดั ซือ้ เครือ่ ง HPLC เครื่อง autoclave และตู้แช่
แข็ง
ภาควิชาได้ดาเนินการจัดซื้อ และรับมอบไปแล้ว ทุกรายการ (M.Sc.Chem_58_6.1_03) มีการส ารวจ
ความพึง พอใจของอาจารย์ต่ อ สิ่งสนับ สนุ น การเรีย นรู้ มีผ ลการประเมิน เท่ า กับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5
(M.Sc.Chem_58_6.1_04) และมีการสารวจความพึงพอใจของนิสติ ต่อสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
เท่ากับ 3.47 จากคะแนนเต็ม 5 (M.Sc.Chem_58_6.1_05) มีการประเมินกระบวนการการจัดหาสิง่ สนับสนุ น
การเรีย นรู้โ ดยอาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร เสนอให้บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ร่ ว มส ารวจครุ ภ ัณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ใ น
ห้องปฏิบตั กิ าร และความพร้อมในการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค แล้วแจ้งมาที่ภาควิชาเพื่อดาเนินการ
จัดหาต่อไป
นอกจากนี้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้มคี วามร่ว มมือ กับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อ มและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดในการใช้งบประมาณ โดย
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ภาควิชาเคมีได้อนุ เคราะห์สถานทีต่ งั ้ อุปกรณ์ และบุคลากรสายสนับสนุ นทีจ่ ะคอยดูแลเครื่องมือ ในปีการศึกษา
2558 มีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันดังนี้ 1. เครื่อง atomic absorption spectrometer จานวน 1
เครื่อง ตัง้ อยู่ท่หี ้อง 19-901 2. เครื่องชังสี
่ ่ตาแหน่ งจานวน 3 เครื่องตัง้ อยู่ท่หี ้อง 19-1002 3. เครื่องวัด pH
จานวน 4 เครือ่ ง ตัง้ อยูท่ ห่ี อ้ ง 19-1007, 19-1002
- จานวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชามีสงิ่ สนับสนุ นการเรียนรู้ท่เี พียงพอและเหมาะสมต่ อ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูต ร
เพื่อ ให้บรรลุ ต ามวัต ถุ ประสงค์ ภาควิช ามีก ารสารวจครุภณ
ั ฑ์เ พื่อ ประเมินความเพียงพอและสารวจสภาพ
ครุภณ
ั ฑ์ทม่ี อี ยู่ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้หลักสูตรได้มกี ารประเมินความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้
ในปี การศึก ษา 2558 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15 จานวน 4 ห้อง ทุกห้องมีเครื่อง LCD และ
คอมพิวเตอร์ประจาห้องเรียน พร้อมทัง้ มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสาหรับการเรียนการสอน ส่วนห้องปฏิบตั กิ าร
เคมี ห้องวิจยั นิสติ แต่ละกลุ่มจะมีตปู้ ฏิบตั กิ ารทีม่ อี ุปกรณ์ /เครื่องแก้วพืน้ ฐาน นอกจากนี้ในห้องปฏิบตั กิ ารยังมี
อุปกรณ์/เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไว้ให้นิสติ สามารถทดลองหรือวิจยั ได้อย่างสะดวก
นิสติ ของภาควิชาสามารถค้นคว้าหาความรูต้ ่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ Wi-Fi และระบบ
Wireless ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ การให้บริการฐานข้อมูล เพื่อ การสืบค้นผ่ านระบบห้องสมุดออนไลน์
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดซือ้ ฐานข้อมูลทีส่ าคัญด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูล
อื่นๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการ
สารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร ตารา และฐานข้อมูลทีจ่ าเป็นจากอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกปี
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิ นความพึงพอใจของนิ สิ ตและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้
1. ภาควิชากาหนดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการดาเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
2. ภาควิชาก าหนดให้อ าจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูต รเข้าร่ว มประชุมภาค เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
ผลการประเมินสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูข้ องภาควิชาเคมี ในปี 2558 พบว่าผลการประเมินจากนิสติ ได้
ระดับคะแนน 3.47 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูด้ งั ต่อไปนี้
(M.Sc.Chem_58_6.1_05)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่ งสนับสนุนการ
ผลการดาเนิ นการ
เรียนรู้
1.อุปกรณ์โสตทีใ่ ช้สาหรับการเรียนการสอนไม่ ภาควิชามีการสารวจอุปกรณ์โสตอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ทันสมัย ไม่เอือ้ ต่อการเรียนการสอน
ซ่อมบารุงให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้
2.อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อนิสติ ภาควิชามีการดาเนินการจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือทีใ่ ช้
้ า อ่ างล้างตาใน
ในการเรียนการสอน เช่น เครื่องชังไฟฟ
่
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ห้องปฏิบตั กิ าร เครื่อง HPLC เครื่อง autoclave ตู้แช่แข็ง
และเครื่องแก้ว และมีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกันกับคณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่อ งเที่ยว
เชิงนิเวศดังนี้ เครื่อง atomic absorption spectrometer.
เครื่องชังสี
่ ต่ าแหน่ งจานวน 3 เครื่อง เครื่องวัด pH จานวน
4 เครือ่ ง
ผลการประเมินสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูข้ องภาควิชาเคมี ในปี 2558 จากอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ระดับ
คะแนน 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีขอ้ เสนอแนะให้มกี ารปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ าร เนื่องจากเป็ นอาคารเก่าทา
ให้มปี ญั หาเกี่ยวกับระบบสาธารณู ปโภค นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มกี ารติดตามผลการประเมินสิง่
สนับสนุ นการเรียนรูม้ าใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนา โดยมีการเสนอคาขอตัง้ งบประมาณเพื่อจัดหาสิง่ สนับสนุ น
การเรียนรูเ้ พิม่ เติมในการเรียนการสอน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
M.Sc.Chem_58_6.1_01
M.Sc.Chem_58_6.1_02
M.Sc.Chem_58_6.1_03
M.Sc.Chem_58_6.1_04
M.Sc.Chem_58_6.1_05

รายละเอียดของเอกสาร
คาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
คาขอตัง้ งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการ
ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่ ประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซือ้ จัดหาสิง่ สนับสนุนการเรียนรูต้ ามคาขอตัง้
งบประมาณ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 5
แผนการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปี ที่ผ่านมา
แผนดาเนิ นการ
กาหนดเวลาที่แล้ว
ผูร้ บั ผิดชอบ
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
เสร็จ
สามารถดาเนิ นการได้สาเร็จ
กิจกรรมเตรียม
มิถุนายน 2559
คณะกรรมการ
มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจา
ความพร้อมในการ
บริหารหลักสูตร หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ
ประเมินระดับ
พร้อมในการประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
การปรับปรุง
สิงหาคม 2559
คณะกรรมการ
อยูใ่ นระหว่างการจัดทาหลักสูตรเพื่อ
หลักสูตร
บริหารหลักสูตร ดาเนินการวิพากย์หลักสูตรในเดือน
ก.ค. 2559
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)
ในการปรับปรุงหลักสูตรผู้ใช้บณ
ั ฑิตมีขอ้ เสนอแนะในการเพิม่ เติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทัง้ ใน
รายวิชาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารเสนอให้มกี ารเปลีย่ นแปลงจาก AUDIT เป็น นับหน่วยกิต
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่ หรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)
เสนอให้มกี ารเพิม่ ทักษะการสื่อสาร อาทิ ภาษาอังกฤษ และเน้นการฝึกทักษะในรายวิชาสัมมนา เพื่อให้
นิสติ ในหลักสูตรเน้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราห์ อีกทัง้ เพิม่ พูนประสบการณ์ในการสื่อสารทางวิชาการ
แผนปฏิ บตั ิ การใหม่สาหรับปี 2559
ระบุแผนการปฏิบตั กิ ารแต่ละแผน วันทีค่ าดว่าจะสิน้ สุดแผน และผูร้ บั ผิดชอบ
การปรับ ปรุง หลัก สูต ร พ.ศ. 2559 ก าหนดการแล้ว เสร็จ ก.ย. 2559 โดยมีค ณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
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หมวดที่ 6
ข้อคิ ดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมิ น
1. ข้อคิ ดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิ น
จากการประเมินหลักสูตรในรอบปีทผ่ี ่านมา ผูป้ ระเมินได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
-บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และมีผลงานตีพมิ พ์ทไ่ี ด้รบั การ
เผยแพร่ในระดับชาติ
-มีระบบและกลไกในการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ทด่ี ี
-รับนิสติ เข้าศึกษาได้ไม่เป็นไปตามแผนรับ
-อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒแิ ละมีผลงานวิชาการทีม่ คี ุณภาพ และได้รบั รางวัลระดับชาติ
และได้รบั การพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
2. ความเห็นของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
จากผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต พบว่า บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็ นทีพ่ งึ
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต แต่ทงั ้ นี้ การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ยังคงเป็นสิง่ จาเป็นทีต่ อ้ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนัน้ การกาหนดแผนติดตามความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์ เป็นสิง่ สาคัญ
เพื่อให้นิสติ สาเร็จการศึกษาตามแผน
3. การนาไปดาเนิ นการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงกระบวนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มกี ารฝึกใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ
เพิม่ ขึน้ หรือจัดกิจกรรม/โครงการเพิม่ เติมเพื่อให้นิสติ ฝึกทักษะการสื่อสาร อีกทัง้ การเป็ นรายงาน
ความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

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

คะแนน
การประเมิ นเฉลี่ย

หมายเหตุ

ผ่าน
4.53
3.00
3.67
3.50
3.00
3.54

ระดับดีมาก
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี

2 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
13 ตัวบ่งชี้
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ตารางการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่
1

5
6

รวม

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชีใ้ น
องค์ประกอบที่ 2 - 6

4

คะแนน
เฉลี่ย

I

P

2

-

-

3

3.00

-

-

ระดับปานกลาง

-

-

ระดับดี

-

ระดับดี

-

ระดับปานกลาง

ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน

2
3

O

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก

3

(3.1,3.2,3.3)

3.67
(4.1,4.2,4.3)

4

3.00

3.67

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

1

-

3.00

7
3.23

4
3.34

13
ผลการประเมิ น
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(6.1)

4.53

ระดับดีมาก

(2.1,2.2)

2
4.53

3.54

ระดับดี
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รายงานผลการวิ เคราะห์จดุ เด่นและแนวทางเสริ มและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น/จุดแข็ง
แนวทางเสริ ม
นิสติ ในหลักสูตรได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน ให้ ควรเพิ่มทัก ษะในมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ใน
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเผยแพร่
ประเด็น การสื่อ สารด้ว ยภาษาอัง กฤษ อาทิ การ
ผลงานวิจยั ในระดับชาติ
เขียนบทความวิจยั และการนาเสนอผลงานให้กบั
นิส ิต ในหลัก สูต ร เพื่อ ให้ม ีการเผยแพร่ผ ลงานใน
ระดับนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น/จุดแข็ง
แนวทางเสริ ม
บัณฑิตได้งานทา และเรียนต่อในระดับสูงขึน้
สร้างเครือข่ายในการทาวิจยั
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1.จานวนนิสติ รับในแต่ละปีไม่เป็นไปตามแผนการ 1.ควรประชาสัม พัน ธ์จุดเด่ น ของหลัก สูต รฯ เพื่อ
รับของหลักสูตร
สร้างความสนใจให้กับผู้ต้อ งการศึกษาต่อ ทัง้ นิส ิต
ภายในและภายนอก และเพิ่มการประชาสัมพันธ์
แหล่ งทุ น การศึก ษาจากภายนอก เพื่อ ให้ได้นิ ส ิต
เป็นไปตามแผน
2. จานวนนิสติ ที่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา 2.ควรควบคุ มมาตรฐานงานวิจยั กรอบระยะเวลา
เป็นจานวนน้อย (ร้อยละ 0)
การสาเร็จการศึกษาของนิสติ ในหลักสูตรให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน และมีการติดตามความก้าวหน้าการ
ทาปริญญานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น/จุดแข็ง
1.มีอ าจารย์ประจาที่มคี ุ ณ วุฒริ ะดับปริญ ญาเอก
(ร้อ ยละ100) และต าแหน่ ง วิช าการที่ม ีค วามรู้
ความสามารถถึงร้อยละ 80
2. อาจารย์ป ระจาหลั ก สูตรมีผ ลงานวิ จั ยตี พิ ม พ์
ระดับชาติและนานาชาติ

จุดทีค่ วรพัฒนา
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แนวทางเสริ ม
ควรส่ ง เสริม และสนับ สนุ น การพัฒ นาคณาจารย์
เพื่อให้อาจารย์มตี าแหน่ งทางวิชาการสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ควรสร้ างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันภายนอก เพื่อ
พั ฒ นางานวิ จั ย ของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2520
วท.ม.
เคมีอนิ ทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2522
Ph.D.
Organic chemistry
Queen’s University, UK
2526
ความเชี่ยวชาญ
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Lomchoey N, Panseeta P, Patanaprateeb P, Prabpai S, Kongsaeree P, Suksamrarn S.
Cyclopeptide alkaloids from Ziziphus cambodiana. J Nat Prod 2016; submitted.
1.2 Kirk NS, Bezos A, Willis AC, Sudta P, Suksamrarn S, Parish CR, Ranson M, Kelso
MJ. Synthesis and preliminary evaluation of 5,7-dimethyl-2-aryl-3H-pyrrolizin3-ones as angiogenesis inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 2016; 26; 1813-16.
1.3 Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S, Mekseepralard C. Alpha-mangostin
attenuation of hyperglycemia-induced ocular hypoperfusion and blood retinal
barrier leakage in the early stage of type 2 diabetes rats. BioMed Res Internationa
2015;http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826.
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1.4 Leewanich P, Suksamrarn S. Xanthones isolated from the pericarp of the mangosteen
inhibits neurotransmitter receptors expressed in Xenopus Oocytes. J Med Assoc
Thailand 2015; 11; 118-23.
1.5 Nontakham J, Charoenram N, Upamai W, Taweechotipatr M, Suksamrarn S. AntiHelicobacter pylori xanthones of Garcinia fusca. Arch Pharm Res 2014; 37(8);
972-79.
1.6 Pan-in P, Tachapruetinun A, Chaichanawongsaroj N, Banlunara W, Suksamrarn S,
Wanichwecharungruang S. Combating Helicobacter pylori infections with
mucoadhesive nanoparticle encapsulated Garcinia mangostana extract.
Nanomedicine (Lond) 2014; 9(3); 457-68.
1.7 Gutierrez-Orozco F, Thomas-Ahner JM, Berman-Booty LD, Galley JD,
Chitchumroonchokchai C, Mace T, Suksamrarn S, Bailey MT, Clinton SK,
Lesinski GB, Failla ML. Dietary a-mangostin, a xanthone from mangosteen fruit,
exacerbates experimental colitis and promotes dysbiosis in mice. Mol Nut Food
Res 2014; 58(6); 1226-38.
1.8 Sudta P, Jiarawapi P, Suksamrarn A, Hongmanee P, Suksamrarn S. Potent activity
against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of α-mangostin analogs.
Chem Pharm Bull 2013; 61; 194-203.
1.9 Chitchumroonchokchai C, Thomas-Ahner JM, Li J, Riedl KM, Nontakham J,
Suksumrarn S, Clinton SK, Kinghorn AD, Failla ML. Antitumorigenicity of
dietary α-mangostin in a HT-29 colon cell xenograft model and the tissue
distribution of xanthone and their phase II metabolites. Mol Nut Food Res 2013;
57; 203-11.
1.10 Gutierrez-Orozco F, Chitchumroonchokchai C, Lesinski GB, Suksamrarn S, Failla ML.
α-Mangostin: anti-inflammatory activity and metabolism by human cells. J Agri
Food Chem 2013; 61 (16); 3891-3900.
1.11 Sudta P, Kirk N, Bezos A, Gurlica A, Mitchell R, Weber T, Willis AC, Prabpai S,
Kongsaeree P, Parish CR, Suksamrarn S, Kelso MJ, Synthesis, structural
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characterisation and preliminary evaluation of non-Indolin-2-one-based
angiogenesis inhibitors related to Sunitinib (Sutent). Aust J Chem 2013; 66(8);
864-73.
1.12 Seesom W, Jaratrungtawee A, Suksumran S, Mekseepralard C, Ratananukul P,
Sukhumsirichart W. Antileptospiral activity of xanthones from Garcinia mangostana
and synergy of gamma-mangostin with penicillin G. BMC Complementary
Alternative Med 2013; 13; 182-87.
2. สิทธิบตั ร
2.1 สุนติ ย์ สุขสาราญ, ฉัตรชัย เหมือนประสาท วาทินี คุ้มพุ่ม แซนโทนคาร์บอกซิลิแอซิดที่มี
ความสามารถยับยั้งการทางานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์ คาขอสิทธิบัตร เลขที่
1501001288 6 มี.ค. 2558
2.2 สุนติ ย์ สุขสาราญ, ธงชัย ขาทวี กรรมวิธกี ารสังเคราะห์ไทโอแซนโทนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
ทางานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส คาขอสิทธิบัตร เลขที่ 1501000433 28 ม.ค.
2558
2.3 สุนติ ย์ สุขสาราญ, อมรมาศ จรัสรุ่งทวี, พนมวรรณ ปานสีทา, พยุง เจียรวาปี , และพินิติ รตะ
นานุกูล กรรมวิธเี ตรียมสารสกัดมังคุดที่มีปริมาณแซนโทนสูง อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8171
26 ก.ค 2556 (คาขออนุสทิ ธิบัตร เลขที่ 1103001128 7 ต.ค 2554)
2.4 พิขญ์ ศุภผล สุนิตย์ สุขสาราญ พูนพิลาส หงส์มณี วาสนา สุขุมศิริชาติ พงศ์พล เอก
บุตร และปิ ยฉัฏร ช่วยสีนวล หน้ ากากอนามัยที่เคลือบด้ วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด
อนุสทิ ธิบัตร เลขที่ 8756 24ธ.ค. 2556 (คาขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1103000929)
2.5 Supaphol P, Akapol P, Chuysinuan P, Suksamrarn S, Sukhumsirichart W,
Hongmanee P. Medical face mask coated with mangosteen shell extracts.
Publication number WO 2013036210 A1, March 14, 2513
2.6 สุนติ ย์ สุขสาราญ, พิชิต สุดตา, พินิติ รตะนานุกูล และ อภิชาต สุขสาราญ สารอนาลอก
ของแซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อเริม คาขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 0903001233 16
ต.ค. 2552
2.7 สุนติ ย์ สุขสาราญ พิชิต สุดตา พยุง เจียรวาปี พินิติ รตะนานุกูล และ อภิชาต สุขสาราญ
แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อเริม คาขอสิทธิบัตร เลขที่ 0901004650 16 ต.ค. 2552
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2.8 พิขญ์ ศุภผล พิมพ์อร รุจิธนโรจน์ สุนิตย์ สุขสาราญ และ วาสนา สุขุมศิริชาติ
กรรมวิธกี ารผลิตเส้ นใยอิเลคโตรสปันพอลิแอลแลกติคเอซิคเอซิดที่มีสารสกัดจากเปลือก
มังคุดด้ วยวิธกี ารปั่นเส้ นใยด้ วยไฟฟ้ าสถิต คาขอสิทธิบัตรเลขที่ 0801003501
8 ก.ค. 2551
2.9 สุนติ ย์ สุขสาราญ พิชิต สุดตา ชนิดาภา กัญจนวัตตะ พินิติ รตะนานุกูล และ อภิชาต
สุขสาราญ แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค คาขอสิทธิบัตรเลขที่ 0701003620
20 ก.ค. 2550
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 292
คม 323
คม 391
คม 495
คม 525
คม 527
คม 528
คม 589
คม 623
คม 624
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
เคมีอนิ ทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรีย์
ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับการวิจัย
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
การสังเคราะห์ข้นั สูงทางเคมีอนิ ทรีย์
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การสังเคราะห์สารไรนาแคนโทนที่มีฤทธิ์ต้าน
เซลล์มะเร็ง จากสมุนไพรทองพันชั่ง เพื่อเป็ น
สารต้ นแบบการพัฒนาเป็ นยารักษาโรคมะเร็ง
สารออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรสที่
สูงจากพืช Artocarpus

แหล่งทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2558-2559 ผู้ร่วม
กระทรวงสาธารณสุข
โครงการ

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
การค้ นพบยาที่ได้ จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
สมุนไพรไทยและจีน
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก
ทุนโครงการปริญญา
(คปก)
เอก กาญจนาภิเษก
(คปก)
การพัฒนาสารแซนโทนพืชสกุล Garcinia บาง สานักงาน
ชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทางานของโปรตีนช่อง คณะกรรมการวิจัย
ทางผ่านคลอไรด์ CFTR เพื่อเป็ นยารักษาโรค แห่งชาติ
อหิวาตกโรค
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2556-2558 ผู้ร่วม
โครงการ
2554-2557 หัวหน้ า
โครงการ
2554-2557 หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541
วท.ด.
เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
ความเชียวชาญ
เคมีวิเคราะห์ และ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้ า
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Chaiyo S, Apiluk A, Siangproh W, Chailapakul O. High sensitivity and specificity
simultaneous determination of lead, cadmium and copper using μPAD with dual
electrochemical and colorimetric detection Sens. Actuator B. 2016;233:540-49.
1.2 Bardpho C, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O. Ultra-high performance liquid
chromatographic determination of antioxidants in teas using inkjet-printed
graphene–polyaniline electrode. Talanta 2016; 148:673-79.
1.3 Kajornkavinkul S, Punrat E, Siangproh W, Rodthongkum N, Praphairaksit N,
Chailapakul O. Graphene/polyvinylpyrrolidone/polyaniline nanocompositemodified electrode for simultaneous determination of parabens by high performance
liquid chromatography. Talanta 2016; 148:655-60.
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1.4 Chaiyo S, K. Žagar E. Mehmeti, Siangproh W, Chailapakul O, Kalcher K.
Electrochemical sensors for the simultaneous determination of zinc, cadmium and
lead using a Nafion/ionic liquid/graphene composite modified screen-printed
carbon electrode. Anal Chim Acta 2016; 918:26-34.
1.5 Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Simple and fast colorimetric detection of
inorganic arsenic selectively adsorbed onto ferrihydrite-coated silica gel using
silver nanoplates. Talanta 2016; 153:197-202.
1.6 Chaiyo S, Apiluk A, Siangproh W, Chailapakul O. High sensitivity and specificity
simultaneous determination of lead, cadmium and copper using µPAD with dual
electrochemical and colorimetric detection. Sens Actuator B 2016; 233:540-49.
1.7 Rattanarat P, Suea-Ngam A, Ruecha N, Siangproh W, Henry C S, Srisa-Art M,
Chailapakul O. Graphene-polyaniline modified electrochemical droplet-based
microfluidic sensor for high-throughput determination of 4-aminophenol. Anal
Chim Acta 2016;925:51-60.
1.8 Jampasa S, Siangproh W, Duangmal K, Chailapakul O. Electrochemically reduced
graphene oxide-modified screen-printed carbon electrodes for a simple and highly
sensitive electrochemical detection of synthetic colorants in beverages Talanta
2016; 160:113-24.
1.9 Charoenkitamorn K, Chailapakul O, Siangproh W. Development of gold nanoparticles
modified screen-printed carbon electrode for the analysis of thiram, disulfiram and
their derivative in food using ultra-high performance liquid chromatography.
Talanta 2015;132:416-23.
1.10 Nantaphol N, Chailapakul O, Siangproh W. Sensitive and selective electrochemical
sensor using silver nanoparticles modified glassy carbon electrode for determination
of cholesterol in bovine serum. Sens Actuator B 2015; 207: 193-98.
1.11 Rattanarat P, Tee-ngam P, Siangproh W, Ishimatsu R, Nakano K, Chailapakul O, Imato
T. An Electrochemical Compact Disk-type Microfluidics Platform for Use as an
Enzymatic Biosensor. Electroanalysis 2015; 27: 703–12.
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1.12 Chaiyo S, Siangproh W, Apilux A, Chailapakul O. Highly selective and sensitive paperbased colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching of silver nanoplates for
trace determination of copper ions. Anal Chim Acta 2015;866:75– 83.
1.13 Jampasa S, Wonsawat W, Rodthongkum N, Siangproh W, Yanatatsaneejit P, Vilaivan
T, Chailapakul O. Electrochemical detection of human papillomavirus DNA type
16 using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized on screen-printed
carbon electrodes. Biosens Bioelectron 2014; 54:428-34.
1.14 Thammasoontaree N, Rattanarat P, Ruecha N, Siangproh W, Rodthongkum N,
Chailapakul O. Ultra-performance liquid chromatography coupled with
graphene/polyaniline nanocomposite modified electrode for the determination of
sulfonamide residues. Talanta 2014;123:115-21.
1.15 Nantaphol N, Chailapakul O, Siangproh W. Ultrasensitive and Simple Method for
Determination of N-Acetyl-L-Cysteine in Drug Formulations Using a Diamond
Sensor. Electroanalysis 2014; 26:1024–30.
1.16 Kiatkumjorn T, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O, Praphairaksit N. Glutathione
and L-cysteine modified silver nanoplates-based colorimetric assay for a simple,
fast, sensitive and selective determination of nickel. Talanta 2014; 128:215-20.
1.17 Chaiyo S, Chailapakul O, Siangproh W, Highly sensitive determination of mercury using
copper enhancer by diamond electrode coupled with sequential injection–anodic
stripping voltammetry. Anal Chim Acta 2014;852:55–62.
1.18 Chaiyo S, Chailapakul O, Sakai T, Teshima N, Siangproh W. Highly sensitive
determination of trace copper in food by adsorptive stripping voltammetry in the
presence of 1, 10-phenanthroline. Talanta 2013;108:1–6.
1.19 Siangproh W, Sonamit K, Chaiyo S, Chailapakul O. Fast Determination of Sudan I-IV
in Chili Products Using Automated On-Line Solid Phase Extraction Coupled with
Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. Anal. Letters 2013; 46:1705–17.
1.20 Tee-ngam P, Nunant N, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O. Simple and Rapid
Determination of Ferulic Acid Levels in Food and Cosmetic Samples Using Paperหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560
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Based Platforms. Sensors 2013; 13:13039-53.
1.21 Rattanarat P, Dungchai W, Cate D. M, Siangproh W, Volckens J, Chailapakul O, Henry
C. S. A microfluidic paper-based analytical device for rapid quantification of
particulate chromium. Anal Chim Acta 2013; 800:50-55.
1.22 Chuto M, Chaiyo S, Siangproh W, Chailapakul O. A Rapid Separation and Highly
Determination of Paraben Species by Ultra-Performance Liquid Chromatography —
Electrochemical Detection. Detection 2013; 1:21-29.
1.23 Chantarateepra P, Siangproh W, Motomizu S, Chailapakul O. Automated online solid
phase extraction coupled with sequential injection-HPLC-EC system for the
determination of sulfonamides in shrimps. International J Electrochem 2012; 19.
1.24 Preechakasedkit P, Pinwattana K, Dungchai W, Siangproh W, Chaicumpa W, Tongtawe
P, Chailapakul O. Development of a one-step immunochromatographic strip test
using gold nanoparticles for the rapid detection of Salmonella typhi in human
serum. Biosens Bioelectron 2012;31:562-66.
1.25 Apilux A, Siangproh W, Praphairaksit N, Chailapakul O. Simple and rapid colorimetric
detection of Hg (II) by a paper-based device using silver nanoplates. Talanta
2012;97:388–94.
1.26 Rattanarata P, Dungchai W, Siangproh W, Chailapakul O, Charles S. Henry. Sodium
dodecyl sulfate-modified electrochemical paper-based analytical device for
determination of dopamine levels in biological samples. Anal Chim Acta
2012;744: 1–7.
1.27 Ruecha N, Siangproh W, Chailapakul O. A fast and highly sensitive detection of
cholesterol using polymer microfluidic devices and amperometric system. Talanta
2011; 84:1323-28.
1.28 Leesutthiphonchai W, Dungchai W, Siangproh W, Ngamrojnavanich N, Chailapakul O.
Selective determination of homocysteine levels in human plasma using a silver
nanoparticle-based colorimetric assay. Talanta 2011; 85:870-76.
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1.29 Sakai T, Teshima N, Kato T, Katoh S, Siangproh W, Flow Injection Determination of
Urinary Protein Using Fluorescence Quenching of Tetraiodofluorescein. J Flow
Injection Anal 2011; 28:120–23.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี )
3.1 Siangproh W, Dungchai W, Chailapakul, O. Ionic Liquids in Electroanalytical
Chemistry: A Review for Further Development and Applications. Handbook of Ionic
Liquids: Properties, Applications and Hazards 2012; 79-112.
3.2 Siangproh W, Apilux A, Chantarateepra P, Chailapakul O. Electroanalytical applications
of diamond films. Synthetic Diamond Films 2011;155-180.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 190
คม 191
คม 193
คม 251
คม 350
คม 396
คม 397
คม 452
คม 559
คม 594
คม 654
คม 677

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
เคมีท่วั ไป 2
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
สถิติสาหรับนักเคมี
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
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คม 678
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764
คม 773

เค้ าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มี
ความจาเพาะสูงด้ วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบน
กระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบนขั้วไฟฟ้ าเพื่อ
การตรวจวัดตะกั่วและทองแดงด้ วยเทคนิคแอ
โนดิกสตริปปิ งโวลแทมเมตรี
องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อ
นวัตกรรมทางการตรวจวัด

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2558-2559 หัวหน้ า
ทรวิโรฒ
โครงการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2558-2559 หัวหน้ า
ทรวิโรฒ
โครงการ
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
2557-2560 ผู้ร่วม
สานักงานสนับสนุนการ
โครงการ
วิจัย ศ.ดร.อรวรรณ
ชัยลภากุล
มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2557-2558 หัวหน้ า
ทรวิโรฒ
โครงการ

การพัฒนาวิธตี รวจวัดสารประกอบอินทรีย์
และ/หรือสารประกอบอนินทรีย์ท่ตี กค้ างใน
สิ่งแวดล้ อมแบบมองเห็นด้ วยตาเปล่าโดยใช้
อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน
การพัฒนาวิธกี ารตรวจวัดทองแดงปริมาณน้ อย มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2557-2558 หัวหน้ า
ที่มีความจาเพาะสูงด้ วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบน ทรวิโรฒ
โครงการ
กระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
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การพัฒนาระบบรับรู้ทางเคมีขนาดนาโนแบบ
ใหม่และระบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจวัดคลอ
เรสเตอรอล

การพัฒนาวิธตี รวจวัดโลหะหนักด้ วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโน
ดิกสทริบปิ งโวล แทมเมตรี
การพัฒนาวิธกี ารวิเคราะห์ปรอทความเข้ มข้ น
ต่าที่ปนเปื้ อนในตัวอย่างอาหารหรือ
สิ่งแวดล้ อมที่มีความไวสูงด้ วยระบบอัตโนมัติ
ร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้ า
การพัฒนาวิธตี รวจวัดโลหะหนักปริมาณน้ อยที่
มีความไวสูงด้ วยเทคนิคแอดซอร์ฟทีฟสท
ริบปิ งโวลแทมเมตรี
การพัฒนาวิธกี ารหาปริมาณเอ็น-อะซิทลิ แอล-ซีสทิอนี ในตัวอย่างยาโดยใช้ ระบบ
โฟลว์อนิ เจ็กชันร่วมกับขั้วไฟฟ้ าฟิ ล์มบาง
โบรอนโดปไดมอนด์
นวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาค
เชิงแสงและ/หรือเคมีไฟฟ้ าเพื่อการเฝ้ าระวัง
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สานักงานสนับสนุนการ 2555-2557 หัวหน้ า
วิจัยและสานักงาน
โครงการ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2557
หัวหน้ า
ทรวิโรฒ
โครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2556
ทรวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2555-2556 หัวหน้ า
ทรวิโรฒ
โครงการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 2555-2556 หัวหน้ า
ทรวิโรฒ
โครงการ

สานักงานสนับสนุนการ 2553-2555 ผู้ร่วม
วิจัย
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543
M.S.
Chemistry
University of Missouri, St.Louis,
2547
USA
Ph.D.
Chemistry
University of Missouri, St.Louis,
2550
USA
ความเชี่ยวชาญ
Inorganic chemistry, Applications of coordination chemistry to biological problems,
Bioinorganic Chemistry, Metal toxicity, Nanotoxicity, Metal coating, Precious metal refining
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Boonrungsiman S, Maniratanachote R.
Determination of silver in personal care nanoproducts and effects on dermal
exposure. J Nanopart Res 2015; 17:425.
1.2 Wasukan N, Srisung S, Kuno M, Kulthong K, Maniratanachote R. Interaction evaluation
of silver and dithizone complexes using DFT calculations and NMR analysis.
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Spectrochimi Acta A Mol Biomol Spectrosc 2015;149: 830-8.
1.3 Srisung S, Suksrichavalit T, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasitikul V.
Antimicrobial activity of 8-Hydroxyquinoline and Transition Metal Complex.
International Journal of Pharmacology 2013; 9(2):1-6.
1.4 สุจิตรา ศรีสงั ข์. บทความวิชาการ เรื่อง ผลกระทบจากนิกเกิลในผลิตภัณฑ์ส่กู ารกาหนด
มาตรฐาน. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556;29(2):226-36.
1.5 สุจิตรา ศรีสงั ข์. ลิขสิทธ์ เรื่อง บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย: การพัฒนานา้ ยาชุบทองสีสาหรับ
การผลิตเครื่องประดับ ทะเบียนที่รับรอง ว.23480
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Srisuwan S, Srisung S. Optimization study on Copper Cementation from Refining
Wastewater, Burapha University International Conference 2015.736-741.
2.2 Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Maniratanachote R, A Method to Evaluate
Potential Dermal Exposure to Silver in Nanoproducts. Proceedings of
NanoThailand 2012 (2012) 1-4.
2.3 จักรกริสน์ คัญทัพ, สุจิตรา ศรีสงั ข์. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการย่อย
แบบเปี ยกของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้ าวหอมมะลิ 105 และข้ าวเหนียว กข6. นเรศวร
วิจัยครั้งที่ 12 และนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21-22 กรกฏาคม 2559, หน้ า
377-383.
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 312
รหัสวิชา
คม 313
คม 315
คม 493
คม 511
คม 516
คม 517
คม 612
คม 714
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
เคมีท่วั ไป 2
เคมีอนินทรีย์ 1
ชื่อรายวิชา
เคมีอนินทรีย์ 2
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 1
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีอนินทรีย์ข้นั สูง
เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมีอนินทรีย์
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
เคมีชีวอนินทรีย์
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การศึกษาสมบัติของเชิงซ้ อนกับอนุภาคซิล
เวอร์นาโนด้ วยแบบจาลองทาง
คอมพิวเตอร์และวิธี UV-Vis
Spectroscopy
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
2559
งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ
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การวิเคราะห์ปริมาณซิงค์ออกไซด์ตัวอย่าง ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ชีวภาพจากหนอนไหมที่ได้ รับใบหม่อน
งบประมาณเงินรายได้
ผสมอนุภาคนาโน ซิงค์ ออกไซด์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
การพัฒนากระบวนการแยกคืนโลหะทีค่า ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ทองคาจากกากของเสีย
งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
การสะสม การส่งผ่าน และผลกระทบของ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
โลหะและวัสดุนาโนต่อพืชของไทย
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
การศึกษาวิธที ่เี หมาะสมสาหรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
กระบวนการแยกโลหะทองแดงจากนา้ ทิ้ง งบประมาณเงินรายได้ คณะ
อุตสาหกรรมสาหรับโรงงานขนาดเล็ก
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
การประเมินสมบัติของสารเชิงซ้ อนโลหะ ทุนงบประมาณเงินรายได้
และลิแกนด์จาพวก heterocarboxylic acid คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
การประเมินคุณสมบัติสารเชิงซ้ อนโลหะแท ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
รนซิชันสู่ระดับนาโนในระบบชีวภาพกับ
งบประมาณเงินรายได้
อนุพันธ์ลิแกนด์ carboxylic acid ด้ วย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี
โรฒ
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2558

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2556

หัวหน้ า
โครงการ

2555

หัวหน้ า
โครงการ

2555

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

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

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 3
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
อุณหพลศาสตร์ข้นั สูง
หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้ าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมี
การประยุกต์เคมีเชิงฟิ สิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปัญหาพิเศษ
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
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คม 762
คม 763
คม 764
วทศ 302

สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การสังเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กชนิดใหม่เพื่อ
ศึกษาอันตรกิริยากับโปรตีน
การศึกษาปฏิกริ ิยาระหว่างโปรตีนกับสาร
สังเคราะห์ชนิดใหม่
การศึกษาการตัดโปรตีนโดยใช้ แสงของ
สารประกอบเชิงซ้ อนโมลิบดินัม-กรดอะมิโน
ชนิดใหม่
การออกแบบและสังเคราะห์โมเลกุลชนิดใหม่
เพื่อศึกษาการจับและตัดโปรตีนที่ตาแหน่ง
จาเพาะ

แหล่งทุน

ทุนโครงการกาญจนา
ภิเษก รุ่นที่ 16
ทุนโครงการกาญจนา
ภิเษก รุ่นที่ 13
ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนเพิ่มขีด
ความสามารถด้ านการ
วิจัยของอาจารย์รุ่น
กลางใน
สถาบันอุดมศึกษา สกว.
การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้ อนโมลิบดินัม ทุนวิจัยเงินรายได้
ชนิดใหม่เพื่อใช้ ในการศึกษาการตัด
บัณฑิตวิทยาลัย
โปรตีนที่ตาแหน่งจาเพาะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

2557-2560 หัวหน้ า
โครงการ
2555-2558 หัวหน้ า
โครงการ
2557
หัวหน้ า
โครงการ
2552-2555 หัวหน้ า
โครงการ

2555

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2533
วท.ม.
เคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2537
Ph.D.
Chemistry
University of Wollongong, Australia
2548
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนิ ทรีย์ และ เคมีทางยา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Birrento ML, Bryan TM, Samosorn S, Beck JL. ESI-MS Investigation of an Equilibrium
between a Bimolecular Quadruplex DNA and a Duplex DNA/RNA Hybrid. Journal
of The American Society for Mass Spectrometry 2015; 26:1165-73.
1.2 Chairat M, Bremner JB, Samosorn S, Chongkraijak W, Saisara A. Effects of additives
on the dyeing of cotton yarn with the aqueous extract of Combretum latifolium Bl.
Stems. Coloration Technology 2015; 131: 1-6.
1.3 Bremner JB, Samosorn S, Skelton BW, White AH. Synthesis and Structural
Characterization of 1-[2-(5-Nitro-1H-indol-2-yl)phenyl]methylpyridinium
Chloride. Molecules 2011; 16: 7627-33.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Somyoonsap P, Samosorn S, Siripoke S, Chansiri K, Petchwattana N, Kimbara K,
Sriyapai T, Isolation and production by PHB producing bacterial from soil The
26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International
Conference 2014.
2.2 Jampadang C, Srikun D, Kuno M, Lertsopapun P, Wongsuwan P, Samosorn S,
Synthesis and Cytotoxicity evaluation of 9,13-Disubstituted Berberine Derivatives,
Pure and Applied Chemistry International Conference 2013.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี )
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 106
คม 190
คม 191
คม 196
คม 292
คม 323
คม 423
คม 475
คม 495
คม 524
คม 589
คม 623
คม 624
คม 677

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
เคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
เคมีอนิ ทรีย์ 2
เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
เคมีเภสัช
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับการวิจัย
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
การสังเคราะห์ข้นั สูงทางเคมีอนิ ทรีย์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
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คม 678
คม 760
คม 783

เค้ าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
ปัญหาพิเศษ
การออกแบบและค้ นพบยา

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การออกแบบและสังเคราะห์สารอนุพันธ์เบอร์
เบอรีนให้ เป็ นสารชนิดใหม่ท่มี ีฤทธิ์ลด
คอเลสเตอรอล
การเพิ่มความคงตัวและการละลายของสารต้ าน
เซลล์มะเร็ง 13-substituted berberine
derivatives ด้ วยไลโปโซม
การออกแบบและพัฒนาสารต้ านมะเร็ง
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ทุนเงินรายได้
2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
ทุนเงินรายได้ คณะ
2555
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539
Ph.D.
Chemistry
Michigan Technological
2544
University, USA
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนินทรีย์ โลหะโมลิบดินัม สารประกอบออกโซปอร์ออกโซ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Jityuti B, Buranaprapuk A, Liwporncharoenvong T. Artificial metallopeptidases: Protein
cleavage by molybdenum(VI) peroxo α-amino acid complexes. Inorg Chem
Commun 2015; 55:129–31.
1.2 Jityuti B, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Use of A Molybdenum(VI)
Complex as Artificial Protease in Protein Photocleavage. J Photochem Photobiol B
2013; 126:55-9.
1.3 Yenjai S, Malaikaew P, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Selective cleavage of
pepsin by molybdenum metallopeptidase. Biochem Biophys Res Commun 2012;
419: 126-9.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธนากฤช ครุเจนธรรม, ธีรยุทธ ลิว่ พรเจริญวงศ์. การสังเคราะห์และการทดสอบการเร่ง
ปฏิกริ ิยาออกซิเดชันของสารประกอบเชิงซ้ อนออกโซ-เปอร์ออกโซโมลิบดินัม (VI). ใน:
เอกสารการประชุมวิชาการศรีนครีนทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7. สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 1-2 เมษายน 2556. หน้ า 293-302.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี )
ธีรยุทธ ลิว่ พรเจริญวงศ์, เคมีอนินทรีย์ อะตอม พันธะ และสารประกอบ. กรุงเทพฯ; บริษัท
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด: 2558
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 191
คม 312
คม 313
คม 315
คม 316
คม 395
คม 511
คม 516
คม 517
คม 612
คม 677
คม 678
คม 715

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
เคมีท่วั ไป 2
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีอนินทรีย์ 2
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 1
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีอนินทรีย์ข้นั สูง
เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมีอนินทรีย์
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้ าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
เคมีของการเร่งปฏิกริ ิยา
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การศึกษาการตัดโปรตีนโดยใช้ แสงของ
สารประกอบเชิงซ้ อนโมลิบดินัม-กรดอะมิโน
ชนิดใหม่
การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้ อนโมลิบดินัม
ชนิดใหม่เพื่อใช้ ในการศึกษาการตัด
โปรตีนที่ตาแหน่งจาเพาะ
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ทุนวิจัยงบประมาณ
2557
แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้
2555
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

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

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
วท.ม.
เคมีอนิ ทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
ปร.ด.
เคมีอนิ ทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2550
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Pingaew R, Prachayasittikul V, Mandi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul S,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and molecular docking of 1,2,3triazole-based sulfonamides as aromatase inhibitors. Bioorganic & Medicinal
Chemistry 2015; 23: 3472-80.
1.2 Pingaew R, Prachayasittikul V, Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul
S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Novel 1,4-naphthoquinone-based
sulfonamides: Synthesis, QSAR, anticancer and antimalarial studies. European
Journal of Medicinal Chemistry 2015; 103: 446-59.
1.3 Prachayasittikul V, Pingaew R, Anuwongcharoen N, Worachartcheewan A,
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Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Discovery
of novel 1,2,3-triazole derivatives as anticancer agents using QSAR and in silico
structural modification. SpringerPlus 2015; 4: 571.
1.4 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
cytotoxicity of novel 4-(4-(substituted)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-Nphenethylbenzenesulfonamides. Medicinal Chemistry Research 2014; 23: 176880.
1.5 Pingaew R, Mandi P,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul
V. Design, synthesis and molecular docking studies of novel N-benzenesulfonyl1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-based triazoles with potential anticancer activity.
European Journal of Medicinal Chemistry 2014; 81: 192-203.
1.6 Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul
S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis, anticancer activity and QSAR
study of 1,4-naphthoquinone derivatives. European Journal of Medicinal
Chemistry 2014; 84: 247-63.
1.7 Prachayasittikul V, Pingaew R, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Investigation on aromatase inhibitory activity of metal
complexes of 8-hydroxyquinoline and uracil derivatives. Drug Design,
Development and Therapy 2014; 8: 1089-96.
1.8 Pingaew R, Saekee A, Mandi P,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Synthesis, biological evaluation and molecular docking of
novelchalcone-coumarin hybrids as anticancer and antimalarial agents. European
Journal of Medicinal Chemistry 2014; 85: 65-76.
1.9 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
cytotoxicity of novel N-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
thiosemicarbazone derivatives. Medicinal Chemistry Research 2013; 22: 267-77.
1.10 Pingaew R, Tongraung P, Worachartcheewan A,Nantasenamat C, Prachayasittikul S,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Cytotoxicity and QSAR study of (thio)ureas
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derived from phenylalkylamines and pyridylalkylamines. Medicinal Chemistry
Research 2013; 22: 4016-29.
1.11 Pingaew R, Worachartcheewan A,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Synthesis, cytotoxicity and QSAR study of N-tosyl-1,2,3,4tetrahydroisoquinoline derivatives. Archives Pharmacal Research 2013; 36:
1066-77.
1.12 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Tungstophosphoric
acid catalyzed synthesis of N-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline analogs. Chinese
Chemistry Letter 2013; 24: 941-44.
1.13 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
structure–activity relationship of mono-indole-, bis-indole-, and tris-indolebased sulfonamides as potential anticancer agents. Molecular Diversity 2013; 17:
595-604.
1.14 Pingaew R, Worachartcheewan A, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Transition metal complexes of 8-aminoquinoline-5-substituted
uracils with antioxidative and cytotoxic activities. Letters in Drug Design &
Discovery 2013; 10: 859-64.
1.15 Worachartcheewan A, Prachayasittikul S, Pingaew R, Nantasenamat C, Tantimongcolwat
T, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Antioxidant, Cytotoxicity and QSAR study of
1-adamantylthio derivatives of 3-picoline and phenylpyridines. Medicinal
Chemistry Research 2012; 21:3514-22.
1.16 Prachayasittikul S, Worachartcheewan A, Pingaew R, Suksrichavalit T, Isarankura-NaAyudhyaC, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Metal complexes of uracil
derivatives with cytotoxicity and superoxide scavenging activity. Letters in Drug
Design & Discovery 2012; 9: 282-87.
1.17 Prachayasittikul S, Pingaew R, Yamkamon V, Worachartcheewan A, Wanwimolruk S,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Chemical constituents and antioxidant activity of
Hydnophytum formicarum Jack. International Journal of Pharmacology 2012; 8:
440-44.
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1.18 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and
cytotoxicity of novel 2,2'-bis- and 2,2',2''-tris-indolylmethanes-based
bengacarboline analogs. Archives Pharmacal Research 2012; 35: 949-54.
1.19 Doungsoongnuen S, Worachartcheewan A, Pingaew R, Suksrichavalit T,
Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Investigation on biological
activities of anthranilic acid sulfonamide analogs. EXCLI Journal 2011; 10: 15561.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ/บทความวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
3.1 Prachayasittikul S, Pingaew R, Worachartcheewan A, Sinthupoom N, Prachayasittikul V,
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Roles of pyridine and pyrimidine derivatives as
privileged scaffolds in anticancer agents. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry
2016; accepted.
3.2 รัชนก ปิ่ นแก้ว. ไอโซควิโนลีน: ปฏิกริ ิยา การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพ. หจก. หยิน หยาง
การพิมพ์ นนทบุรี 2556
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 191
คม 221
คม 292
คม 294
คม 324
คม 468
คม 521
คม 525

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
เคมีอนิ ทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน 1
เคมีอนิ ทรีย์สาหรับครู 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรีย์
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คม 527
คม 623
คม 624

ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
การสังเคราะห์ข้นั สูงทางเคมีอนิ ทรีย์

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การสังเคราะห์ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และ
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะโรมาเตสของอนุพันธ์
บิสอินโดล
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ
อนุพันธ์บิส-ไทโอยูเรีย

แหล่งทุน

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
อนุพันธ์ naphthoquinone-sulfonamide
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
โมเลกุลลูกผสมคูมาริน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะโร ทุนวิจัยจากสานักบริหาร
มาเตสของอนุพันธ์ 1,2,3-ไตรอะโซล
โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

2560

หัวหน้ า
โครงการ

2559

หัวหน้ า
โครงการ

2559

หัวหน้ า
โครงการ

2559

หัวหน้ า
โครงการ

2558

หัวหน้ า
โครงการ
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การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของ
อนุพันธ์ 2-((4-(1H-1,2,3-triazol-1yl)phenyl)sulfonyl)-1,2,3,4tetrahydroisoquinoline
ศึกษาการสังเคราะห์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของอนุพันธ์ N-phenethyl-4-(1H1,2,3-triazol-1-yl)benzene
sulfonamide
ศึกษาการสังเคราะห์ และการออกฤทธิ์
ชีวภาพของอนุพันธ์ยูเรีย และไทโอยูเรีย
ชนิดใหม่

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ทุนพัฒนาศักยภาพในการ 2556-2557 หัวหน้ า
อินโดล-ไตรอะโซล ชนิดใหม่
ทางานวิจัยของอาจารย์รุ่น
โครงการ
ใหม่ สานักงา
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศึกษาการสังเคราะห์ และการออกฤทธิ์
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2555
หัวหน้ า
ชีวภาพของสาร N-sulfonyl-1,2,3,4มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โครงการ
tetrahydroisoquinoline
โรฒ
การประยุกต์ใช้ กรดทังสโทซิลิซิกเป็ นตัวเร่ง ทุนวิจัยเงินรายได้
2555
หัวหน้ า
ปฏิกริ ิยาในการสังเคราะห์สาร 2-tosylมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โครงการ
1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
โรฒ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2521
วท.ม
เคมีวิเคราะห์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524
ปร.ด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
อาหาร
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ วิเคราะห์สารพิษในอาหาร เคมีส่งิ แวดล้ อม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Muangthai P, Chawenggrum P, W Khunwarakul W. Utilization of extracted substance
from Indian almond leaves, Terminalia catappa L. for preparation of folk medicinal
cream for the use of skin protection. J of Applied and Nat Science 2015;7(1);
144 –48.
1.2 Muangthai P, Nookaew P. Monitoring on Some Organic Acids in Fresh and Processed
Rural Plant Leaves in Thailand. Asian J of Natural & Applied Sciences
2015;4(1):82-9.
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1.3 Muangthai P, Daengchat J, Nakthong P. Analysis of Ferulic acid content in Bamboo
Shoot and Processed Products from Bamboo shoot. Asian J of Basic and Applied
Sciences 2015;2(2): 42-9.
1.4 Muangthai P, Wongbubpha W, Ouyporn R. Analysis of Total Phenolic Compound and
Inhibition Power in Extracted Substance from Kai Algae(Cladophoraspp). Asian J
of Basic and Applied Sciences 2015;2(2):55-60.
1.5 Muangthai P, Klongnganchui K. Taurine in Fresh Seafishes and Processed Seafishes.
Asian J of Natural & Applied Sciences 2015;4(4):11-9.
1.6 Muangthai P, Katinted A. Trehalose and Psicose Sugar in Jackfruit. Int J of Adv
Res 2014; 2(12):1-6.
1.7 Muangthai P, Wanwet R, Cholpitakwong N, Youpaisarn P. Evaluation on Oxidative
Stress Total Phenolic Compound Content and Antioxidation Inhibition Power in
Variety Colored Vegetables. Asian J of Natural & Applied Sciences
2014;3(4):57-67.
1.8 รพีพัฒน์ บัวสุวรรณ, พรพิมล ม่วงไทย. การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างนา้ นมแปรรูป
โดยเทคนิคโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558;7(13):65-75.
1.9 สิริมา เดชะ, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธกี ารเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิก
ในตัวอย่างพืชด้ วยวิธกี ารสกัดระดับไมโครโดยอาศัยหลักการกระจายตัวระหว่างชั้น
ของเหลวที่ใช้ ตัวทาละลายสกัดเป็ นชนิดความหนาแน่นต่า, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558;7(14):53-63.
1.10 พรพิมล ม่วงไทย, ยลรวี วิวัฒน์ชาญกิจ, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์
ฟิ วรัลดีไฮด์จากปฏิกริ ิยาคาราเมลไลเซชัน และปฏิกริ ิยาเมลลาร์ดในระบบต้ นแบบ,
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557;6(12):59-76.
1.11 วีรชัย สิงห์ทอง, พรพิมล ม่วงไทย, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์. การวิเคราะห์หาปริมาณไบ
โอจีนิคเอมีนบางชนิดในใส้ กรอกพื้นเมืองไทย, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556;5(10):36-49.
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1.12 อานาจ กะฐินเทศ, พรพิมล ม่วงไทย. การวิเคราะห์หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่าง
นา้ นมถั่วเหลืองโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556;5(10):50-9.
1.13 จตุรงค์ จงเจริญ, พรพิมล ม่วงไทย, ปิ ยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การพัฒนาวิธกี ารวิเคราะห์
ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์และ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์พร้ อมกันด้ วย
เทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555;4(8):14-27.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Muangthai P, Daengchat J. Feasibility on Ferulic acid preparation from
Bamboo Shoot. Proceeding on Tokyo International Conference on Life Science and
Biological engineering; 2015 Dec 2-4; Japan. 730-39.
2.2 Muangthai P, Wanwet R, Bovornchat W. Oxidative Stress Total Phenolic Compound
and Vitamin C Content in Varieties Color Vegetables. Proceeding on Tokyo
International Conference on Life Science and Biological engineering; 2014 Dec
17-19; Japan. 235-43.
2.3 จารุวรรณ แดงชาติ, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธกี ารเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์กรด
เฟอร์รูริกด้ วยเทคนิคดิสเพอร์ซีพ ลิควิด-ลิควิด ไมโครเอ็กแทรคชัน ในตัวอย่างข้ าวโพด.
ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่8สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้ า
413-23
2.4 ปิ ยะทิพย์ หนูแก้ ว, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธเี ตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดอินทรีย์
ในผักโดยใช้ เทคนิค MATRIX SOLID PHASE DISPERSION (MSPD).ใน: เอกสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้ า 435-44.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี )
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 101
คม 190
คม 253
คม 353
คม 397
คม 476
คม 558
คม 579
คม 594
รหัสวิชา
คม 654
คม 670
คม 674
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 2
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
เคมีวิเคราะห์ 1
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีอาหาร
เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี
เคมีของอาหาร
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ชื่อรายวิชา
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1
สัมมนาเคมีประยุกต์ 2
สัมมนาเคมีประยุกต์ 3
สัมมนาเคมีประยุกต์ 4
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การประเมินศักยภาพพืชพื้นบ้ านบางชนิดใน
การชะลอการเกิดลิปิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์
เนื้อ
การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างอาหาร
ทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ทุนวิจัยงบเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ทุนวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ

การประเมินความเป็ นไปได้ ในการเตรียมกรด
เฟอร์รูริกจากข้ าวโพดและหน่อไม้

การเตรียมสารดูดซับจากเศษใบไผ่เพื่อดูดซับ
สารพิษ

การศึกษาปริมาณกรดอินทรีย์ในพืชพื้นบ้ าน
บางชนิด

การเตรียมสารสกัดจากสาหร่ายไกเพื่อเป็ น
องค์ประกอบในครีมสาหรับบารุงผิว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

2558

หัวหน้ า
โครงการ

2558

หัวหน้ า
โครงการ

2558

หัวหน้ า
โครงการ

2558

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2556

หัวหน้ า
โครงการ
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การประเมินปริมาณสารสีนา้ ตาลในผลิตภัณฑ์
เกลือแร่

ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
การศึกษาคุณสมบัติในการต้ านอนุมูลอิสระ
ทุนวิจัยเงินรายได้
ของสมุนไพรประกอบยาดองและยาดอง ตาม มหาวิทยาลัยศรีนคริน
สูตรภูมิปัญญาไทย
ทรวิโรฒ
การศึกษาปริมาณฮิสตามีนพิวเตรสซีนและคาร์ ทุนวิจัยเงินงบประมาณ
ดาเวรีนในซอสปรุงรส
แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การหาปริมาณเรสเวอร์ราทรอลในยาดอง
ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
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2556

หัวหน้ า
โครงการ

2555

หัวหน้ า
โครงการ

2555

หัวหน้ า
โครงการ

2555

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน.
เบอร์โทรศัพท์
Email

เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
Kriangsak Songsrirote
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
026495000 ต่อ 18218
kriangsaks@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2547
วท.ม.
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2549
ประยุกต์
Ph.D.
Chemistry
University of York, UK
2554
ความเชี่ยวชาญ: Analytical and Bioanalytical Chemistry
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Songsrirote K, Naiviriya T, Rungwipoosana T, Gutrasaeng C. The study of properties
and nutrient determination of hydrogel made of soybean meal (okara) using
microwave-assisted heating. Mater Today: Proc 2016: accepted.
1.2 Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Simple and fast colorimetric detection of
inorganic arsenic selectively adsorbed onto ferrihydrite-coated silica gel using
silver nanoplates. Talanta 2016; 153:197-202.
1.3 Polangga A, Rattanapiset W, Songsrirote K. Antioxidant activities, and phenolic and
flavonoid contents of extracts from Mesona chinensis and Cissampelos pareira L. J.
Sci. Technol. MSU. 2014:224-30.
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1.4 Arunrangsi T, Raethong S, Songsrirote K. Effects of biocides on chlorophyll contents of
detached basil leaves. SJST 2013; 35:303-8.
1.5 Thompson AJ, Williams RJ, Hakki Z, Alonzi DS, Wennekes T, Gloster TM, Songsrirote
K, Thomas-Oates JE, Wrodnigg TM, Spreitz J, Stütz AE, Butters TD, Williams
SJ, Davies G. Structural and mechanistic insight into N-glycan processing by
endo-α-mannosidase. Proc. Natl. Acad. Sci. 2012; 109:781-86.
1.6 Songsrirote K. Glycoproteomics. SWU Sci. J. 2012; 28: 133-162.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Weena Siangproh, Orawan Chailapakul, Kriangsak Songsrirote. The applications of
silver-nanoplates as optical sensor for heavy metal and herbicide detections. Poster
Presentation at International Conference on Engineering, Technology, and Applied
Science on 20th-22nd April 2016 at Taipei, Taiwan.
2.2 พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม, ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร, เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์, สุเชาวน์ ดอนพุดซา,
สินีนาถ ศักดิ์สงู สุภัสสรา สิมมา. ปริมาณของสารประกอบฟี นอลิกและสารประกอบฟลาโว
นอยด์ และฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสายพันธุบ์ างขุนศรี
เขียวมรกต และขาวนิยม. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” ครั้งที่ 8. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;
26-27 พฤศจิกายน 2557. 232-240.
2.3 Titima Arunrangsi, Siri-On Raethong , Kriangsak Songsrirote. Effects of biocides on
chlorophyll contents of detached basil leaves. Poster Presentation at the 14th on
Pure and Applied Chemistry International Conference on 8th-10th January 2014 at
Khon Kaen, Thailand.
2.4 Kriangsak Songsrirote, Zhi Li, David Ashford, Jane Thomas-Oates. Development and
application of workflows for glycoproteomic analysis of progranulin. Oral
Presentation at the 12th on Pure and Applied Chemistry International Conference on
11th-13th January 2012 at Chiang Mai, Thailand.
2. ตารา/หนังสือ:
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
รหัสวิชา
คม 190
คม 193
คม 251
คม 290
คม 355
คม 394
คม 397
คม 453
คม 479
คม 558
คม 594
คม 654
คม 655
คม 757
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
สถิติสาหรับนักเคมี
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เคมีส่งิ แวดล้ อม
เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
โครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมตรี
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การศึกษาคุณสมบัติและตรวจวัดปริมาณ
สารอาหารในไฮโดรเจลที่ผลิตจากกากถั่ว
เหลืองด้ วยกระบวนการให้ ความร้ อนแบบปกติ
และการใช้ คลื่นไมโครเวฟ
การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักและยาฆ่า
แมลง
การพัฒนาเทคนิคทางไฟฟ้ าเคมีและการเรือง
แสงฟลูออเรสเซนต์เพื่อการวิเคราะห์นา้ ตาลที่
มีสารหนูเป็ นองค์ประกอบในสาหร่ายทะเล
สกัด
การศึกษาอิทธิพลของพืชต่างชนิด และค่า pH
ของดินต่ออัตราการสลายตัวของสารประกอบ
สารหนูอนิ ทรีย์ในปุ๋ ยสาหร่ายอินทรีย์
ฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้ านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดเมือกจากต้ นเฉาก๊วยและต้ นหมาน้ อย ทุน
คณะวิทยาศาสตร์
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
หัวหน้ า
โครงการ

ทุนวิจัยงบเงินรายได้
2558
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ทุนจากเมธีวิจัยอาวุโส 2557-2558 ผู้ร่วมโครงการ
สกว.
ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2557
หัวหน้ า
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
โครงการ
ทรวิโรฒ
ทุนนักวิจัยใหม่ วท.

2555

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนวิจัยงบเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ

2555

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2540
วท.ม.
เคมีวิเคราะห์และเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2543
อนินทรีย์ประยุกต์
ปร.ด.
เคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ โฟลอินเจคชันอะนาลิสสิ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Sitanurak J, Inpota P, Mantim T, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Nacapricha D.
Simultaneous determination of iodide and creatinine in human urine by flow
analysis with an on-line sample treatment column. Analyst, 2015; 140:295.
1.2 Saetear P, Khamtau K, Ratanawimarnwong N, Sereenonchai K, Nacapricha D.
Sequential injection system for simultaneous determination of sucrose and
phosphate in cola drinks using paired emitter-detector diode sensor. Talanta 2013;
115:361.
1.3 Ratanawimarnwong N, Pluangklang T, Chysiri T, Nacapricha D. New membraneless
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1.4

1.5

1.6

1.7

vaporization unit coupled with flow systems for analysis of ethanol. Ana. Chim.
Acta 2013; 796:61.
Ratanawimarnwong N, Ponhong K, Teshima N, Nacapricha D, Grudpan K, Sakai T,
Motomizu S. Simultaneous injection effective mixing flow analysis of urinary
albumin using dye-binding reaction. Talanta 2012; 96:50.
Mantim T, Saetear P, Teerasong S, Chan-Eam S, Sereenonchai K, Amornthammarong
N, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Meesiri W, Uraisin K, Nacapricha D.
Reagent-free analytical flow methods for the soft drink industry: Efforts for
environmentally friendly chemical analysis. Pure Appl. Chem. 2012; 84:201525.
จารุวัฒน์ ชูรักษ์, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, ปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์เรื่องการหาปริมาณเหล็กในนา้ ตัวอย่างโดยใช้ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย
สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2557; 30(6): 657-64.
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์. วิธกี ารวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในนา้ ปัสสาวะสาหรับการประเมิน
ภาวะการขาดสารไอโอดีนในประชากร. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2555; 28(2):
117 – 31.

สิทธิบตั ร
1.8 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรื่อง 'เอทานอลเซนเซอร์สาหรับ
แก๊สโซฮอล์' เลขที่คาขอสิทธิบัตร 1001000496 เมื่อ 26 มีนาคม 2553
1.9 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรื่อง “การประดิษฐ์เครื่องวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในนา้ มันเชื้อเพลิง” เลขที่คาขอ 0601003935 วันที่ย่ นื คาขอ 17
สิงหาคม 2549
1.10 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรื่อง “กระบวนการสกัดพร้ อม
ตรวจวัดปริมาณสารในทันทีด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ “เลขที่คาขอ 0701002170
วันที่ย่ นื คาขอ 1 พฤษภาคม 2550
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สิง่ ประดิษฐ์
1.11 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเนื่องสาหรับวัดปริมาณเอทานอลในนา้ มัน
แก๊สโซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้ าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2549 โดยได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ และชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกิจ
1.12 Siam Gasohol Kit (เครื่องวัดภาคสนามสยามแก๊สโซฮอล์)
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Duangjai Nacapricha, Natthapong Chantipmanee, Waleed Al-Ahmad, Thitirat Mantim,
Nuanlaor Ratanawimarnwong.. Zone fluidics membraneless vaporization. Oral
Presentation at the 41th on Science and technology of Thailand on 6th – 8th
November 2015 at Nakhon Ratchasima, Thailand.
2.2 Nuanlaor Ratanawimarnwong., Thanagkorn Pluangklang, Waleed Al-Ahmad, Duangjai
Nacapricha, Prapin Wilairat. Membraneless vaporization unit coupled with flow
analysis system for determination of volatile compounds. Oral Presentation at the
2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies on 15th – 20th
December 2015 at Hawaii, USA.
2.3 Nuanlaor Ratanawimarnwong., Thanagkorn Pluangklang, Duangjai Nacapricha, Prapin
Wilairat. New membraneless vaporization unit with fully automatic control of liquid
handling, aeration and air-vent for analysis of volatile compounds. Oral
Presentation at the 19th International Conference on Flow Injection Analysis on
30th November – 5th December 2014 at Fukuoka, Japan.
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 253
คม 254
คม 297
คม 353
คม 396
รหัสวิชา
คม 397
คม 558
คม 594
คม 654
คม 655
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
เคมีวิเคราะห์ 1
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้ าระวังคุณภาพแหล่งนา้
ทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่งทะเล จังหวัด
สมุทรสาคร

แหล่งทุน

ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยการเกษตร
สานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ใน ทุนเงินงบประมาณเงิน
เครื่องดื่มและยานา้ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม รายได้ มหาวิทยาลัยศรี
นคริทรวิโรฒ
โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้ าระวังคุณภาพแหล่งนา้
ทุนอุดหนุน
ทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่งทะเล จังหวัด
โครงการวิจัยการเกษตร
สมุทรสาคร
สานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
การพัฒนาระบบวิเคราะห์ไอระเหยสาหรับวัด ทุนเงินงบประมาณ
ปริมาณเอทานอลและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
พร้ อมกันในตัวอย่างไวน์
ศรีนคริทรวิโรฒ
อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้ เยื่อเลือกผ่านแบบ
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
ใหม่ สาหรับการควบคุมการไหลของของเหลว การทางานของอาจารย์
การพ่นอากาศ และการดูดอากาศแบบ
รุ่นใหม่ สานักงาน
อัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์สารระเหย
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

2558-2559 ผู้ร่วม
โครงการ

2558

หัวหน้ า
โครงการ

2556-2557 ผู้ร่วม
โครงการ

2556

หัวหน้ า
โครงการ

2554-2556 หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
ปร.ด.
เคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ โครมาโทรกราฟี
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Choengchan N, Mantim T, Inpota P, Nacapricha D, Wilairat P, Jittangprasert P,
Waiyawat W, Fucharoen S, Sirankpracha P, Phumala MN. Tandem Measurements
of Iron and Creatinine by Cross Injection Analysis with Application to Urine from
Thalassemic Patients. Talanta. 2015; 133:52.
1.2 Pramuansub N, Jittangprasert P, Wanakamol P. Effects of Calcinations Temperature on \
Electrospun Silica Fibers. Advanced Materials Research. 2012; 602:488-489.
1.3 Limenta LMG, Jirasomprasert T, Jittangprasert P, Wilairat P, Yamanont P,
Chantharaksri U, Fucharoen S, Phumala MN. Pharmacokinetics of Deferiprone in
Patients with beta-Thalassaemia: Impact of Splenectomy and Iron Status. Clinical
Pharmacokinetics 2011; 50:41.
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1.4 กมลรัตน์ เลียบศิริ, ปิ ยะดา จิ ตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
สาหรับการวิเคราะห์ไทเอมีนและไรโบฟลาวินแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์นม. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา 2559; 21(1):26.
1.5 ยศวดี ฐิติวร, ปิ ยะดา จิ ตรตั้งประเสริฐ, ปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ของนิสติ ปริญญาตรี โดยใช้ บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟี . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557; 25(3):87.
1.6 ภัทริกา เจริญสุข, จารุวัส หนูทอง, ปิ ยะดา จิ ตรตั้งประเสริฐ, ปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต. การ
พัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง เทคนิคการแยกสารเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนิสติ ชั้นปี ที่ 3 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว 2557; 30(1):123.
1.7 วันศิริ สมบุญ, ปิ ยะดา จิ ตรตั้งประเสริฐ, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์. วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ 2557; 15(1):82.
1.8 พิชญา หมื่นศรี, แพน ทองเรือง, รัชนก ปิ่ นแก้ ว, เข้ ม พุ่มสะอาด, ปิ ยะดา จิ ตรตั้งประเสริฐ.
การสังเคราะห์อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับตรวจจับฟลูออไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์
มศว 2556; 29(1):83.
1.9 ลลิตา รุ่งนิรันดร, พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ, ปิ ยะดา จิ ตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูงแบบรวดเร็วสาหรับการวิเคราะห์ปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิว
ราลในนา้ ผึ้งและนา้ ผลไม้ . วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556; 29(1):69.
1.10 จตุรงค์ จงเจริญ, พรพิมล ม่วงไทย, ปิ ยะดา จิ ตรตั้งประเสริฐ. การพัฒนาวิธกี ารวิเคราะห์
ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์และ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์พร้ อมกันด้ วย
เทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555; 4(8):4-27.
สิทธิบตั ร
1.11 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรื่อง “กระบวนการสกัดพร้ อม
ตรวจวัดปริมาณสารในทันทีด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ “เลขที่คาขอ 0701002170
วันที่ย่ นื คาขอ 1 พฤษภาคม 2550
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1.12 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรื่อง “การประดิษฐ์เครื่องวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในนา้ มันเชื้อเพลิง” เลขที่คาขอ 0601003935 วันที่ย่นื คาขอ 17
สิงหาคม 2549
สิง่ ประดิษฐ์
1.13 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเนื่องสาหรับวัดปริมาณเอทานอลในนา้ มัน
แก๊สโซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้ าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2549 โดยได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ และชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกิจ
1.14 Siam Gasohol Kit (เครื่องวัดภาคสนามสยามแก๊สโซฮอล์)
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Liabsiri K, Jittangprasert P. “New Method for Determination of Thiamine and Riboflavin
in Milk Samples by Reversed-phase Liquid Chromatography using Guard Column”
Poster Presentation at the Pure and Applied Chemistry International Conference,
21-23 January 2015, Thailand.
2.2 Nusuwan P, Trakuljaidee K, Jittangprasert P. “Simultaneous Determination of Iron
Chelator Deferiprone and Creatinine in Human Urine by High Performance Liquid
Chromatography” Poster Presentation at the Pure and Applied Chemistry
International Conference, 8-10 January 2014, Thailand.
2.3 Muensri P, Tongraung P, Pingaew R, Pumsa-ard K, Jittangprasert P. “A New
Bissulfonamide Derivative Based Colorimetric Sensor for Selective Detection of
Fluoride” Oral Presentation at the Pure and Applied Chemistry International
Conference, 22-24 January 2013, Thailand.
2.4 Rungnirundorn L, Chaisuwan P, Jittangprasert P. “Green chromatographic Method for
Determination of 5-Hydroxymethylfurfural in Food Samples” Oral Presentation at
the Pure and Applied Chemistry International Conference, 11-13 January 2012,
Thailand.
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2.5 Rungnirundorn L, Janpia R, Chaisuwan P, Jittangprasert P. “Fast HPLC Method for
Determination of 5-Hydroxymethylfurfural in Honey” Oral Presentation at the Pure
and Applied Chemistry International Conference, 5-7 January 2011, Thailand.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 290
คม 352
คม 390
คม 397
คม 453
คม 594
คม 654
คม 655
คม 677
คม 678
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
การออกแบบการทดลองทางเคมี
เคมีสะอาด
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ท่ี
จาเพาะเจาะจงกับ Cu2+ และ F-

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ร่วม
โครงการ

ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชัน
ด้ วยการเปลี่ยนสีโดย Schiff base naphthalene-2-ol
การพัฒนาชุดเครื่องมือขนาดเล็ก
สาหรับการวิเคราะห์กลุ่มวิตามินที่
ละลายในนา้ ได้ พร้ อมกันหลายชนิด
การพัฒนาวิธกี ารวิเคราะห์ปริมาณไบ
โอเอทานอลที่ผลิตจากพืชพลังงาน
ทดแทน
การศึกษาคุณสมบัติของ colorimetric
chemosensor สาหรับใช้ เป็ นตัว
ตรวจวัดไอออนของโลหะทรานซิชัน
การพัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง
เทคนิคโครมาโทกราฟี เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
โดยใช้ แคปิ ลลารีอเิ ล็กโทรโฟรีซิสบน
ชิพอย่างง่ายสาหรับนิสติ ระดับปริญญา
ตรี

ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 2557
ประเภทโครงการชุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนเงินรายได้ บัณฑิตวิทยาลัย 2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ
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โครงการ
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การพัฒนาวิธวี ิเคราะห์แบบรู้ผลเร็ว
สาหรับวัดปริมาณสารกันเสียใน
ผลิตภัณฑ์ยา
การประเมินคุณสมบัติของอนุพันธ์บิส
ซัลโฟนาไมด์สาหรับใช้ เป็ นตัวตรวจวัด
ไอออนลบ
การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติ
อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับการ
ประยุกต์ใช้ เป็ นตัวตรวจวัดไอออนลบ
การพัฒนาตัวดูดซับราคาถูกจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้ ในการ
กาจัดโลหะหนัก

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2556

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้อานวยการ
แผนงาน

ทุนเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
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ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Fed-batch fermentation of indole3-acetic acid production in stirred tank fermention by red yeast Rhodosporidium
paludigenum. Biotechnol Bioprocess Eng 2016; manuscript accepted.
1.2 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Indole-3-acetic acid biosynthetic
pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum. Arch
Microbiol 2016; DOI 10.1007/s00203-016-1202-z.
1.3 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Indole-3-acetic acid production by
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newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenum. Gen Appl Microbiol 2015;
61: 1-9.
1.4 Arunrattiyakorn P, Suwannasai S, Aree T, Kanokmedhakul S, Ito H, Kanzaki H.
Biotransformation of α-mangostin by Collectotrichum sp. MT02 and Phomopsis
euphorbiae K12. J Mol Catal B: Enzym. 2014; 102: 174-9.
1.5 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Plant growth-promoting traits of
epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugarcane leaves in
Thailand. Fungal Biology 2014; 118: 683-94.
1.6 Arunrattiyakorn P, Suksamrarn S, Suwannasai S, Kanzaki H. Microbial metabolism of
-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. Phytochemistry 2011; 72:
730-34.
บทความวิชาการ
1.7 พนารัตน์ อรุณรัติยากร. ตัวเร่งปฏิกริ ิยาชีวภาพกับการสังเคราะห์ทางเคมี. วารสารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554, หน้ า 289-307.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Arunrattiyakorn P, Sunit Suksamrarn, Nuttika Suwannasai, Thammarat Aree, Hideyuki
Ito and Hiroshi Kanzaki. Biotransformation of α-Mangostin, a Xanthone
Derivative from Garcinia mangostana, by Endophytic Fungi. Active Enzyme
Molecule 2014, 17th-19th December 2014, Toyama International Conference
Center,Toyama, Japan
2.2 Arunrattiyakorn P, Laphookhieo S, Aree T and Kanzaki H Panarat Arunrattiyakorn,
Unusual transformation products of mangostins by endophytic fungi. The 1st Joint
Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networks, 10th – 11th
August 2014, Centara Grand and Bangkok Convention Centre, Central World,
Bangkok, Thailand.
2.3 Arunrattiyakorn P, Suksumrarn S, Suwannasai N and Kanzaki H. Biotransformation of
α-mangostin by four endophytic fungi. The 5th Young Scientist Seminar under
the First Circular Capacity Building and Development of Microbial Potential and
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Fermentation Technology towards New Era In the Asian Core Program (20082012) and In JENESYS Program (2010-2011), 22 nd - 23th November 2011
Aio, Yamaguchi, Japan.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 105
คม 190
คม 191
คม 195
คม 241
คม 296
คม 341
คม 541
คม 542
คม 543
คม 596
คม 641
คม 642
คม 643
คม 644
คม 645
คม 691
คม 677

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
เคมีพ้ ืนฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
ปฏิบัติการเคมีพ้ ืนฐาน 1
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี
ชีวเคมี 2
ชีวเคมีข้นั สูง 1
ชีวเคมีข้นั สูง 2
เทคโนโลยีเอนไซม์
เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ชีวเคมีข้นั สูง
หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี
ชีวฟิ สิกส์ของโปรตีน
พันธุวิศวกรรม
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
การออกแบบการทดลองทางเคมี
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างสารแมงโกสติน
ด้ วยปฏิกริ ิยาของเอนไซม์จากราเอนโด
ไฟต์
ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์
เอนโดไฟต์และยีสต์อพี ิไฟต์จากใบของพืช
เศรษฐกิจในประเทศไทยและการผลิตสาร
ส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์
ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้ อมกับ
การศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

ทุนรายได้ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธี
วิจัยอาวุโส สกว.
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี
ลิ่มทอง). สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

2554-2557 ผู้ร่วม
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537
วท.ม.
เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
วท.ด.
เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนินทรีย์ เคมีซุปราโมเลกุล
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Pingaew R, Tongraung P, Worachartcheewen A, Nantasenamat C, Prachayasittikul
S, Ruchirawat S. Cytotoxicity and QSAR study of (thio)ureas derived from
phenylalkylamines and pyridylalkylamines. Medicinal Chemistry Research 2013;
22:4016-29.
1.2 ภูมิรัตน์ นุสวุ รรณ, แพน ทองเรือง, ปิ ยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ ม พุ่มสะอาด, มะยูโซ๊ะ กูโน.
ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจาเพาะเจาะจงที่ได้ จากอนุพันธ์อมิ ีน-ฟี นอล. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา 2559;21(2):72-85.
1.3 ปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต, แพน ทองเรือง, อลิศา เสนามนตรี. ผลของการใช้ บทเรียนโปรแกรม
แนะนาการเข้ าห้ องปฏิบัติการเคมีออนไลน์สาหรับนิสิตชั้นปี ที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะ
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วิทยาศาสตร์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้
2558; 6(2):209-16.
1.4 พิชญา หมื่นศรี, แพน ทองเรือง, รัชนก ปิ่ นแก้ ว, เข้ ม พุ่มสะอาด, ปิ ยะดา จิตรตั้งประเสริฐ.
การสังเคราะห์อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับตรวจจับฟลูออไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์
มศว 2556; 29(1):83-94.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Muensri P, Tongraung P, Pingaew R, Pumsa-ard K, Jittangprasert P. A New
Bissulfonamide Derivative Based Colorimetric Sensor for Selective Detection of
Fluoride. Oral Presentation at the Pure and Applied Chemistry International
Conference, 22-24 January 2013, Thailand.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 101
คม 191
คม 312
คม 313
คม 315
คม 316
คม 493
คม 511
คม 516
คม 517
คม 530
คม 612
คม 716

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
เคมีท่วั ไป 2
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีอนินทรีย์ 2
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 1
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีอนินทรีย์ข้นั สูง
เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมีอนินทรีย์
ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปี ระดับโมเลกุล
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

203

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ท่จี าเพาะ
เจาะจงกับ Cu2+ และ Fการศึกษา 2-((E)-((2hydroxyphenyl)imino)methyl)-4-((E)phenyldiazenyl)phenol สาหรับตรวจจับ
ไอออนลบ
การสังเคราะห์ colorimetric chemosensor
สาหรับใช้ เป็ นตัวตรวจวัดไอออนของโลหะ
ทรานซิชัน

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติอนุพันธ์บิส
ซัลโฟนาไมด์สาหรับการประยุกต์ใช้ เป็ นตัว
ตรวจวัดไอออนลบ
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แหล่งทุน

ทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
ทุนเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ประเภท
โครงการชุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
ทุนเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

2559

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2556

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
วท.ม.
เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
ปร.ด.
เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
ความเชี่ยวชาญ
เคมีคอมพิวเตอร์ การออกแบบโมเลกุลยาหรือตัวยับยั้ง
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Wasukan N, luatioSrisung S, Kuno M, Kulthong K, Maniratanachote R. Interaction
evaluation of silver and dithizone complexes using DFT calculation and NMR
analysis. Spectrochemica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
2015;149:830-38.
1.2 กัญญาณี ใบเนียม, มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม
การศึกษา เรื่องตารางธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4. วารสารวิชาการ
Verridian E-Journal 2558; 8(1): 107-18.
1.3 ภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย, มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปฏิกริ ิยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

205

เคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วารสารวิชาการ Verridian E-Journal
2558;8(1): 483-92.
1.4 สุริจรา บุญเลิศ, มะยูโซ๊ะ กูโน . การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลาย
กรดและเบส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557;8(2):199-207.
1.5 สุริจรา บุญเลิศ, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยปฏิบัติการเสมือน เรื่อง
สารละลายกรดและเบส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 2557;4(2):37-44.
1.6 ชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์, มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
สารประกอบและธาตุสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ 2557;
25(3):51-62.
1.7 พรรณราย ศิยะพงษ์, สิริธร สโมสร, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาโมเลกุลลาร์ดอ็ กกิ้งของควิโนนรี
ดักเทส 2 เป็ นเอนไซม์เป้ าหมายสาหรับยับยั้งมะเร็งเต้ านม. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 2556;4(2):92-8.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 195
คม 231
คม 235
คม 332
คม 336
คม 433
คม 475
คม 494

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีพ้ ืนฐาน 1
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
เคมีเชิงฟิ สิกส์สาหรับครู
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 3
เคมีเภสัช
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
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คม 531
คม 534
คม 539
คม 584
รหัสวิชา
คม 636
คม 638
คม 730

เคมีเชิงฟิ สิกส์ข้นั สูง
วิธคี ณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม
อุณหพลศาสตร์ข้นั สูง
คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
ชื่อรายวิชา
เคมีคานวณขั้นสูง
หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
เคมีควอนตัม

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ท่จี าเพาะ
เจาะจงกับ Cu2+ และ Fตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชันด้ วยการ
เปลี่ยนสีโดย Schiff base - naphthalene-2ol
การศึกษาคุณสมบัติของ colorimetric
chemosensor สาหรับใช้ เป็ นตัวตรวจวัดไอออน
ของโลหะทรานซิชัน
การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของ
สารอนุพันธ์ฟลูออเรสเซนต์ของสารสกัดจาก
สมุนไพรเบอร์เบอริน
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

ทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
เงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์

2559

ผู้ร่วม
โครงการ
ผู้ร่วม
โครงการ

2557

ผู้ร่วม
โครงการ

เงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์

2555

ผู้ร่วม
โครงการ

2558
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
2547
วท.ด.
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
2553
ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Donpudsa S, Visetnan S, Supungul P, Tang S, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V.
Type I and type II crustins from Penaeus monodon, genetic variation and
antimicrobial activity of the most abundant crustinPm4. Developmental and
Comparative Immunology 2014;47:95-103.
1.2 Visetnan S, Donpudsa S, Supungul P, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Domain 2
of a Kazal serine proteinase inhibitor SPIPm2 from Penaeus monodon possesses
antiviral activity against WSSV. Fish and Shellfish Immunology 2014;41:52630.
1.3 Donpudsa S. The effect of pH and temperature on amylase activity from Vibrio harveyi.
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Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2013;32:150-53.
1.4 Donpudsa S, Rimphanitchayakit V. Cyclodextrin and Cyclodextrin glycosyltransferase.
Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2012;31: 837-43.
1.5 Suthianthong P, Donpudsa S, Supungul P, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. The
N-terminal glycine-rich and cysteine-rich regions are essential for antimicrobial
activity of crustinPm1 from the black tiger shrimp Penaeus monodon. Fish and
Shellfish Immunology 2012; 33:977-83.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม, ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร, เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์, สุเชาวน์ ดอนพุดซา,
สินีนาถ ศักดิ์สงู สุภัสสรา สิมมา. ปริมาณของสารประกอบฟี นอลิกและสารประกอบฟลา
โวนอยด์ และฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสายพันธุบ์ างขุนศรี
เขียวมรกต และขาวนิยม. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” ครั้งที่ 8. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ;26-27 พฤศจิกายน 2557. 232-240.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 241
คม 296
คม 341
คม 447
คม 467
คม 541

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี
ชีวเคมี 2
หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี
โครงงานวิทยาศาสตร์
ชีวเคมีข้นั สูง 1
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คม 542
คม 543
รหัสวิชา
คม 596
คม 642
คม 643
คม 644
คม 645
คม 691
คม 677

ชีวเคมีข้นั สูง 2
เทคโนโลยีเอนไซม์
ชื่อรายวิชา
เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี
ชีวฟิ สิกส์ของโปรตีน
พันธุวิศวกรรม
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
การออกแบบการทดลองทางเคมี

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

กลไกระดับโมเลกุลของการตอบสนองของ
ภูมิค้ ุมกันในกุ้ง

แหล่งทุน

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กมั มี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์
ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ
ต้ านแบคทีเรียในช่องปาก
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
การตอบสนองต่อการต้ านเชื้อไวรัสของตัว
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น
ยับยั้งซีรีนโปรทีเนสแบบคาซาลชนิด 2 โดเมน ใหม่ สานักงานกองทุน
จากกุ้งกุลาดา Penaeus monodon
สนับสนุนการวิจัย
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

2558

ผู้ร่วม
โครงการ

2558

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ
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ฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ
เปลือกมะม่วงสายพันธุต์ ่างๆ ของประเทศไทย วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ฤทธิ์การต้ านไวรัสหัวเหลืองของตัวยับยั้งซีรีน ทุนวิจัยเงินรายได้
โปรทีเนสจากกุ้งกุลาดา
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
ฤทธิ์การต้ านไวรัสของตัวยับยั้งซีรีนโปรทีเน
สจากกุ้งกุลาดา Penaeus monodon
ลักษณะสมบัติของครัสทินจากกุ้งกุลาดา
Penaeus monodon
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2557

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ 2556
แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนพัฒนาศักยภาพใน 2555
การทางานวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม่
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
ปร.ด.
เคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ โฟลอินเจคชันอะนาลิสสิ แคปิ ลลารีอเิ ล็กโทรโฟรีซิส
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Mantim T, Saetear P, Teerasong S, Chan-Eam S, Sereenonchai K, Amornthammarong
N, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Meesiri W, Uraisin K, Nacapricha D,
Reagent-Free Analytical Flow Methods for the Soft Drink Industry: Efforts for
Environmentally Friendly Chemical Analysis. Pure Appl Chem 2012; 84(10):
2015-25.
1.2 Choengchan N, Mantim T, Inpota P, Nacapricha D, Wilairat P, Jittangprasert P,
Waiyawat W, Fucharoen S, Sirankpracha P, Phumala MN. Tandem Measurements
of Iron and Creatinine by Cross Injection Analysis with Application to Urine from
Thalassemic Patients. Talanta. 2015;133:52.
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1.3 Sitanurak J, Inpota P, Mantim T, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Nacapricha D.
Simultaneous Determination of Iodide and Creatinine in Human Urine by Flow
Analysis With an On-line Sample Treatment Column. Analyst 2015;140: 295.
1.4 Nacapricha D, Sastranurak P, Mantim T, Amornthammarong N, Uraisin K, Boonpanaid
C, Chuyprasartwattana C, Wilairat P. Cross Injection Analysis: Concept and
Operation for Simultaneous Injection of Sample and Reagents in Flow Analysis.
Talanta 2013; 110:89-5.
1.5 Mantim T, Nacapricha D, Wilairat P, Hauser PC. Enantiomeric Separation of Some
Common Controlled Stimulants by Capillary Electrophoresis with Contactless
Conductivity Detection. Electrophoresis 2012;33(2): 388-94.
สิทธิบตั ร
1.6 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรื่อง “กระบวนการสกัดพร้ อม
ตรวจวัดปริมาณสารในทันทีด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ “เลขที่คาขอ 0701002170
วันที่ย่ นื คาขอ 1 พฤษภาคม 2550
1.7 อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรื่อง “การประดิษฐ์เครื่องวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในนา้ มันเชื้อเพลิง” เลขที่คาขอ 0601003935 วันที่ย่ นื คาขอ 17
สิงหาคม 2549
สิง่ ประดิษฐ์
1.8 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเนื่องสาหรับวัดปริมาณเอทานอลในนา้ มัน
แก๊สโซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้ าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2549 โดยได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ และชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกิจ
1.9 Siam Gasohol Kit (เครื่องวัดภาคสนามสยามแก๊สโซฮอล์)
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Duangjai Nacapricha, Natthapong Chantipmanee, Waleed Al-Ahmad, Thitirat Mantim,
Nuanlaor Ratanawimarnwong. Zone fluidics membraneless vaporization. Oral
Presentation at the 41th on Science and technology of Thailand on 6th – 8th
November 2015 at Nakhon Ratchasima, Thailand.
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2.2 Saleesri, S., Chinchaimongkol R., Saetear P., Mantim T., Suwanrut, J., Nacapricha D.,
Pros and Cons of The Schlieren Effect in Flow-Based Analysis and Its
Applications in Analysis of Sugar Contents of Food and Beverage Syrups and Fruit
Juices, Proceeding in Pure and Applied Chemistry International Conference
(PACCON), 21-23 January 2015, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand.
2.3 พีรชาติ โต๊ะพาน, ฐิติรัตน์ แม้ นทิม, ประพิณ วิไลรัตน์ และ รัตติกาล จันทิวาสน์, การพัฒนา
เทคนิคแคปปิ ลลารีอเิ ล็กโทรโฟรีซิสสาหรับการแยกกลุ่มสารประกอบไครอลเอมีน,
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 100
คม 190
คม 193
คม 350
คม 390
คม 397
คม 594
คม 650
คม 654
คม 655
คม 773

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิคการแยกสาร
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้ าแบบ
ไม่สัมผัสสารละลายและวัดค่าทางแสง ร่วมกับ
การใช้ อุปกรณ์ไอระเหยแบบไม่ใช้ เมมเบรนใน
ระบบการไหล สาหรับหาปริมาณของซัลไฟต์
และเอทานอลในไวน์
โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้ าระวังคุณภาพแหล่งนา้
ทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่งทะเล จังหวัด
สมุทรสาคร
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

25582560

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2558 การเกษตร สานักงาน
2559
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น
ใหม่ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2548
วท.ม.
เคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2550
ปร.ด.
เคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2555
ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนิ ทรีย์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Sanitta P, Apiratikul N, Niyomtham N, Yingyongnarongkul B, Assavalapsakul W,
Panyim S, Udomkit A. Cholesterol-based cationic liposome increases dsRNA
protection ofyellow head virus infection in Penaeus vannamei. J Biotechnol 2016;
228: 95-102.
1.2 Radchatawedchakoona W, Bamrungsuk S, Namwijit S, Apiratikul N, Sakee U,
Yingyongnarongkul B. A New 3’-Prenyloxypsoralen from the raw fruits of
aegle marmelos and its cytotoxic activity. Natt Prod Commun 2015; 10: 1973-5.
1.3 Niyomtham N, Apiratikul N, Suksen, K, Opanasopit, P, Yingyongnarongkul, B.
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Synthesis and in vitro transfection efficiency of spermine-based cationic lipids with
different central core structures and lipophilic tails. Bioorg Med Chem Lett 2015;
25: 496-503.
1.4 Niyomtham N, Apiratikul N, Chanchang K, Opanasopit P, Yingyongnarongkul B.
Synergistic Effect of Cationic Lipids with Different Polarheads, Central Core
Structures and Hydrophobic Tails on Gene Transfection Efficiency. Biol Pharm Bull
2014; 37: 1–9.
1.5 Apiratikul N, Yingyongnarongkul B, Assavalapsakul W. Highly efficient double stranded
RNA transfection of penaeid shrimp using cationic liposomes. Aquacult Res 2014;
45: 106-12.
1.6 Arunkhamkaew S, Athipornchai A, Apiratikul N, Suksamrarn A, Ajavakom V. Novel
racemic tetrahydrocurcuminoid dihydropyrimidinone analogues as potent
acetylcholinesterase inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 2013; 23: 2880-2.
1.7 Apiratikul N, Penglong T, Suksen K, Svasti S, Chairoungdua A, Yingyongnarongkul B.
Enhancement of stability, cellular uptake and cytotoxicity of curcumin with
synthetic cationic liposome. Russ J Bioorg Chem 2013; 39:444-50.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Kumjun S, Apiratikul N, Rukachaisirikul T. Chemical constituents and cytotoxic activity
of Cissampelos pareira. Pure and applied chemistry international conference
(PACCON 2016), Bangkok, Thailand, 2016; 1069-72.
2.2 Radchatawedchakoon W, Niyomtham N, Apiratikul N, Sakee U, Yingyongnarongkul B.
Solid phase synthesis and DNA binding affinities of novel synthesized cationic
lipids. Pure and applied chemistry international conference (PACCON 2014),
Khon Kaen, Thailand, 2014; 333-6.
2.3 Niyomtham N, Apiratikul N, Yingyongnarongkul B. Cationic lipid with
di(hydroxyethyl)amino core structure: An efficient synthesis and application for
gene delivery. Pure and applied chemistry international conference (PACCON
2014), Khon Kaen, Thailand, 2014; 287-90.
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2.4 Sopanaporn J, Apirattikul N, Palaga T, Yingyongnarongkul B, Yompakdee C. Antiproliferation activity of pinostrobin from Boesenbergia pandurata and its efficacy
improvement using cationic liposome on human cancer cell lines. The 26th 14
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International
Conference, Chiang Rai, Thailand, 2014; 610-6.
2.5 Lekky A, Apiratikul N, Yingyongnarongkul B, Isidoro C, Suksamrarn A. Chemical
constituents of the stem of dracaena loureiri. Structural modification of reveratol
and cytotoxicity evaluation of the analogues. Pure and applied chemistry
international conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 2014; 34952.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 101
คม 106
คม 190
คม 196
คม 221
คม 292
คม 423
คม 468
คม 475
คม 527
คม 623
คม 624
คม 676

ชื่อรายวิชา
เคมีท่วั ไป 2
เคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
เคมีอนิ ทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พ้ ืนฐาน
เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
โครงงานเคมี
เคมีเภสัช
ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
การสังเคราะห์ข้นั สูงทางเคมีอนิ ทรีย์
เคมีคอมบิเนทอเรียล
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คม 677
คม 783

การออกแบบการทดลองทางเคมี
การออกแบบและค้ นพบยา

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

219

ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2545
วท.ม.
เคมีเชิงฟิ สิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
ปร.ด.
เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556
ความเชี่ยวชาญ
เคมีเชิงฟิ สิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1.1 Thammaporn R, Yagi-Utsumi M, Yamaguchi T, Boonsri P, Saparpakorn P,
Choowongkomon K, Techasakul S, Kato K, Hannongbua S. NMR characterization
of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitors with different activities. Sci Rep 2015; 5; Article number:
15806.
1.2 Boonsri P, Neumann TS, Olson AL, Cai S, Herdendorf TJ, Miziorko HM, Hannongbua
S, Sem DS. Molecular Docking and NMR Binding Studies to Identify Novel
Inhibitors of Human Phosphomevalonate Kinase. Biochem Biophys Res Commun
2013; 430: 313–19.
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1.3 Yagi-Utsumi M, Yamaguchi Y, Boonsri P, Iguchi T, Okemoto K, Natori S, Kato K.
Stable isotope-assisted NMR characterization of interaction between lipid A and
sarcotoxin IA, a cecropin-type antibacterial peptide. Biochem Biophys Res
Commun 2013; 431: 136–40.
1.4 Boonsri P, Kuno M, Hannongbua S. Key interactions of the mutant HIV-1 Reverse
Transcriptase/Efavirenz: An evidence obtained from ONIOM method. Med Chem
Comm 2011; 2: 1181-87.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Tateing S, Boonsri P, Maitarad P, Chotpatiwetchkul W, Hannongbua S, Kungwan N.
Virtual Screening of Novel H1N1/A Inhibitors from Isolated Compounds of
Andrographis paniculata (Burm.F.) Wall.ex Nees, using Molecular Docking. Pure
& Applied Chemistry Conference (PACCON 2012), Chiang Mai, Thailand,
2012; 1729-32.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คม 105
คม 193
คม 336
คม 494
คม 530
คม 533
คม 534
คม 539
คม 585
คม 636
คม 638

ชื่อรายวิชา
เคมีพ้ ืนฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปี ระดับโมเลกุล
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
วิธคี ณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม
อุณหพลศาสตร์ข้นั สูง
เคมีคานวณ
เคมีคานวณขั้นสูง
หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
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คม 677
คม 678
คม 730
คม 733

การออกแบบการทดลองทางเคมี
เค้ าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์
เคมีควอนตัม
จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาเคมี

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อโครงการวิจยั

การออกแบบและสังเคราะห์สารอนุพันธ์เบอร์
เบอรีนให้ เป็ นสารชนิดใหม่ท่มี ีฤทธิ์ลด
คอเลสเตอรอล
การจาลองพลวัตเชิงโมเลกุลของเอนไซม์ฟอส
โฟเมวาโลเนตไคเนสและซับสเตรต/ตัวยับยั้ง
โดยระเบียบวิธกี ารผสมผสานกลศาสตร์
ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุล
การคัดเลือกหาสารธรรมชาติจากฐานข้ อมูล
สมุนไพรไทย ที่สามารถยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์ ACCase ในหญ้ าข้ าวนก
(Echinochloa crus-galli) ที่ด้ อื ยาปราบวัชพืช
การใช้ เคมีคอมพิวเตอร์ศึกษาความสัมพันธ์
ทางโครงสร้ างและกลไกการเป็ นสารต้ านอนุมูล
อิสระของเอนโทไซยานิน ต่อการยับยั้ง
ปฏิกริ ิยาออกซิเดชันของไขมัน LDL
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

ทุนวิจัยเงินรายได้
2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้
2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

ผู้ร่วม
โครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ 2558
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

หัวหน้ า
โครงการ

หัวหน้ า
โครงการ
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ปรัชญา
การเรียนรู้ เข้ าใจธรรมชาติ และการวิจัยทางเคมี สู่
สังคมสันติภาพและพึ่งพาตนเอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ปรัชญา
เรียนรู้ วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพและ
รับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนปรัชญา

คงเดิม
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
แผนการศึกษา
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
คม 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน
คม 573 ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ AUDIT
CH 573 Safety in Laboratory
ความเป็ นพิษของสารเคมีและวัสดุท่อี นั ตราย การจัดเก็บ
และวิธกี ารป้ องกันอันตรายจากสารเคมี การแก้ ไขและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นเมื่อได้ รับสารอันตราย

คม 660 สัมมนาเคมี 1
คม 662 สัมมนาเคมี 2
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี1

1(0-2-1)
1(0-2-1)
(1-0-3)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษา
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

หมายเหตุ
ปรับแผนการ
ศึกษาทุกกลุ่มวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

คม 573 การจัดการความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ
AUDIT เปลี่ยนชื่อรายวิชา
CH 573 Safety Management in the Research Laboratory
และปรับคาอธิบาย
ความปลอดภัยทางเคมี ระบบการจาแนกและจัดเก็บ การจัดการของเสีย
รายวิชา
อันตราย การจัดการเพื่อป้ องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากสารเคมีอนั ตรายในห้ องปฏิบัติการวิจัย การ
ประเมินความเสี่ยงในห้ องปฏิบัติการ แนวทางการชี้บ่งภัยที่นาไปสู่การ
เกิดอุบัติเหตุและการจัดการความเสีย
คม 660 สัมมนาเคมี 1
1(0-2-1)
คงเดิม
คม 662 สัมมนาเคมี 2
1(0-2-1)
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสหน่วยกิต
คม 670 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
1(1-0-2)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
คม 516 เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะ
แทรนซิชัน
3(3-0-6)
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาในเคมี
อนินทรีย์
3(3-0-6)
คม 530 ทฤษฏีกลุ่มและสเปกโทรสโกปี ระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโปกีในเคมีอนิ ทรีย์
3(3-0-6)
คม 527 ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
3(3-0-6)
ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ชนิดใหม่ๆ กลไกของปฏิกริ ิยา
สารมัธยันตร์ท่วี ่องไวและการประยุกต์ใช้ ในการ
สังเคราะห์
คม 528 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้ อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 3(2-2- เปลี่ยนรหัสหน่วย
5)
กิต
คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกริ ิยาในเคมีอนินทรีย์
เปลี่ยนรหัสหน่วย
3(2-2-5)
กิต
คม 530 ทฤษฏีกลุ่มและสเปกโทรสโกปี ระดับโมเลกุล
คงเดิม
3(3-0-6)
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโปกีในเคมีอนิ ทรีย์
3(2-2-5)
คม 527 ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
3(2-2-5)
ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ชนิดใหม่ กลไกของปฏิกริ ิยา สารมัธยันตร์ท่วี ่องไว
และการประยุกต์ใช้ ในการสังเคราะห์
คม 528 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์

3(3-0-6)
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เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิต
เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิต และปรับ
คาอธิบายรายวิชา
คงเดิม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
คม 534 วิธคี ณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 3(3-0-6)
วิธคี ณิตศาสตร์เพื่อความเข้ าใจและการประยุกต์กบั
ทฤษฎีต่างๆทางเคมีเชิงฟิ สิกส์ ตัวดาเนินการ ฟังก์ชัน
คลื่น โครงสร้ างและสมบัติของอะตอมที่มีหนึ่ง
อิเล็กตรอนและหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎีและวิธกี าร
กลุ่มวิชาชีวเคมี
คม 541 ชีวเคมีข้นั สูง 1
4(4-0-8)
คม 542 ชีวเคมีข้นั สูง 2
3(3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 3(3-0-6)

หมายเหตุ
คงเดิม

คม 534 วิธคี ณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม
3(3-0-6)
วิธคี ณิตศาสตร์เพื่อความเข้ าใจและการประยุกต์กบั ทฤษฎีทางเคมีเชิง
ฟิ สิกส์ ตัวดาเนินการ ฟังก์ชันคลื่น โครงสร้ างและสมบัติของอะตอมที่มี
หนึ่งอิเล็กตรอนและหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎีและวิธกี าร

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

คม 541 ชีวเคมีข้นั สูง 1
3(3-0-6)
คม 542 ชีวเคมีข้นั สูง 2
2(2-0-4)
คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์
2(2-0-4)
CH543 Enzyme Technology
จลนศาสตร์ข้นั สูงของเอนไซม์ กลไกการเร่งปฏิกริ ิยา และเทคโนโลยีของ
เอนไซม์

ปรับหน่วยกิต
ปรับหน่วยกิต
รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 596 เทคนิคทางชีวเคมีข้นั สูง
2(0-6-0)
CH 596 Advanced Biochemistry Techniques

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโปกี 2(2-0-4)
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าใน
ระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ วิธกี ารวิเคราะห์ และ
รายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเทคนิคทางส
เปกโทรสโกปี แต่ละประเภท การประยุกต์เทคนิค
คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า
2(2-0-4)
CH 559 Electroanalytical Chemistry
ทฤษฏีเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า การวิเคราะห์ปริมาณโดย
วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้ าที่เกิดขึ้น ตลอดจนลักษณะเฉพาะ
ของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้ าต่างๆ และการวัดค่าการนา
ไฟฟ้ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 596 เทคนิคสาหรับการทาวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
2(0-6-0)
CH 596 Biochemical and Molecular Biological Techniques for
Research

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโปกี
2(2-0-4)
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในระดับอะตอมและ
โมเลกุล หลักการ วิธกี ารวิเคราะห์ รายละเอียดอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี แต่ละประเภท และการประยุกต์ใช้

เปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา

คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า
2(1-2-3)
เปลี่ยนรหัสหน่วย
CH 559 Electroanalytical Chemistry
กิตและปรับ
ทฤษฏีเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้ า การวิเคราะห์ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทาง คาอธิบายรายวิชา
ไฟฟ้ าที่เกิดขึ้น ลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้ า และการวัดค่า
การนาไฟฟ้ า
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คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือประยุกต์
2(0-6-0)
คม 655 เทคนิคการแยกสาร
3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือก
คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไวคลิกและการประยุกต์
2(2-0-4)
คม 524 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4)
คม 576 เคมีการเร่งปฏิกริ ิยา
2(2-0-4)
คม 579 เคมีของอาหาร
2(2-0-4)
องค์ประกอบหลัก โครงสร้ างและเคมีท่เี กี่ยวข้ องในระบบ
ของอาหาร เคมีของนา้ ในอาหาร โปรตีนคาร์โบไฮเดรท
ไขมันเอนไซม์ในอาหารเคมีของสารเติมแต่งในอาหาร
การศึกษาผลของการแปรรูปที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีขององค์ประกอบสาคัญในอาหารวิธกี ารวิเคราะห์
สาระสาคัญในอาหาร
คม 585 เคมีคานวณ
2(2-0-4)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือประยุกต์
2(0-6-0)
คม 655 เทคนิคการแยกสาร
3(2-2-5)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสหน่วยกิต

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไวคลิกและการประยุกต์
คงเดิม
2(2-0-4)
คม 524 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
คงเดิม
คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4)
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสหน่วยกิต
คม 576 เคมีการเร่งปฏิกริ ิยา
2(1-2-3)
คม 579 เคมีของอาหาร
2(1-2-3)
เปลี่ยนรหัสหน่วย
โครงสร้ างและเคมีท่เี กี่ยวข้ องในระบบของอาหาร เคมีของนา้ ในอาหาร
กิตและคาอธิบาย
โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน เอนไซม์ในอาหาร เคมีของสารเติมแต่งใน
รายวิชา
อาหาร ผลของการแปรรูปที่มีต่อองค์ประกอบสาคัญในอาหาร วิธกี าร
วิเคราะห์สารสาคัญในอาหาร

คม 585 เคมีคานวณ

2(2-0-4)
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คงเดิม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 589 ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับการวิจัย1(1-0-2)
CH 589 Intellectual Property for Research
พื้นฐาน และหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายด้ าน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่เป็ นสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทางเคมี การปกป้ องความ
หลากหลายพันธุพ์ ืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เครื่องหมาย
การค้ า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบด้ าน
อุตสาหกรรม แผนภูมิวงจรรวม และความลับทางการค้ า
รวมทั้งจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
คม 612 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2(1-2-3)
CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry
ทฤษฏีและความก้ าวหน้ าทางเคมีอนินทรีย์ และเคมีอนิ
นทรีย์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 589 ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับการวิจัย 1(1-0-2)
CH 589 Intellectual Property for Research
กฎหมายด้ านทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่เป็ นสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทางเคมี การปกป้ องความหลากหลายพันธุพ์ ืช ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย เครื่องหมายการค้ า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การ
ออกแบบด้ านอุตสาหกรรม แผนภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้ า และ
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

คม 612 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2(1-2-3)
CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีอนินท
รีย์ เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทาง
วิชาการ

เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิตและคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 623 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
2(2-04)
CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry
ทฤษฎี แ ละความก้ า วหน้ าทางเคมี อิ น ทรี ย์ และเคมี
อินทรีย์ประยุกต์
คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง2(2-0-4)
ความก้ าวหน้ าของวิธีสังเคราะห์สารอินทรีย์ในปัจจุบัน
การวิเคราะห์และการวางแผนสังเคราะห์สารอินทรีย์เพื่อ
ไปสู่โมเลกุลเป้ าหมายชนิดต่าง ๆ
คม 636 เคมีคานวณ
2(2-0-4)
คม 638 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
2(2-0-4)
CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry
พั ฒนาการและทฤษฎีใหม่ๆ ทางเคมีเชิ งฟิ สิกส์ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
คม 623 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
2(1-2-3)
เปลี่ยนรหัสหน่วย
CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry ความก้ าวหน้ าทาง กิตและคาอธิบาย
ทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีอนิ ทรีย์ เคมีอนิ ทรีย์
รายวิชา
ชีวภาพ เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทาง
วิชาการ
คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง 2(2-0-4)
เปลี่ยนคาอธิบาย
ความก้ าวหน้ าของวิธสี ังเคราะห์สารอินทรีย์ในปัจจุบัน การวิเคราะห์และ
รายวิชา
การวางแผนสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบคิดย้ อนกลับเพื่อไปสู่โมเลกุล
เป้ าหมาย
คม 636 เคมีคานวณ
2(2-0-4)
คงเดิม
คม 638 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
2(1-2-3)
เปลี่ยนรหัสหน่วย
CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry
กิตและคาอธิบาย
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีเชิง
รายวิชา
ฟิ สิกส์ เคมีเชิงฟิ สิกส์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทาง
วิชาการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 640 หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี
2(2-0-4)
CH 640 Selected Topics in Biochemistry
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีทางชีวเคมี และชีวเคมี
ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 642 หัวข้ อพิเศษทางชีวเคมี
2(1-2-3)
CH 642 Selected Topics in Biochemistry
ความก้ าวหน้ าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี
ชีวเคมีประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 643 ชีวฟิ สิกส์ของโปรตีน
2(1-2-3)
CH 643 Protein Biophysics
สมบัติ โครงสร้ างและหน้ าที่ของกรดอะมิโนและโปรตีน พันธะและแรง
ยึดเหนี่ยวในโครงสร้ างของโปรตีน โดยใช้ เทคนิคทางชีวสารสนเทศน์
และเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟิ สิกส์ ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 644 พันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
CH 644 Genetic Engineering
หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ทางพันธุ
วิศวกรรม
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หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิตและคาอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
CH 645 Molecular Genetics
การจัดตัวของจีโนมในยูคาริโอต การกลายพันธุแ์ ละวิวัฒนาการของยีน
มิวเตชั่น การควบคุมการแสดงของยีนจากสัญญาณภายนอกเซลล์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการของเซลล์ และการก่อมะเร็ง รวมทั้งความรู้
ด้ านเทคโนโลยียีน
คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4) คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
2(1-2-3)
คม 654 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4) คม 654 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2(1-2-3)
CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry
CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry
ทฤษฎี แ ละความก้ า วหน้ าทางเคมี วิ เ คราะห์ แ ละเคมี ความก้ าวหน้ าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่สาคัญในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์
วิเคราะห์ประยุกต์
เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(1-2-3)
2(2-0-4)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560
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หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

เปลี่ยนรหัสหน่วยกิต

เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิตและคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
2(2-0-4)
บทบาทของเคมีคอมบิ เนทอเรี ยลในงานวิ จัยที่เ กี่ยวกับ
สารใหม่ ๆ ที่ใ ช้ ในการบ าบั ดโรค หลั ก การของการใส่
รหั สและการประยุ ก ต์ ใช้ ในการสัง เคราะห์ ก ลุ่ ม สารที่มี
ความหลากหลาย โครงสร้ าง การออกแบบการ
สังเคราะห์ กลุ่ มสารให้ มีสภาวะที่ดีท่ีสุดโดยวิ ธีวิเคราะห์
แบบย้ อนกลับ การคัดเลื อกตัวเชื่อม และการสลายตัว
เชื่อมที่เหมาะสม การติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาคของแข็ง
โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
CH 677 Experimental Design in Chemistry
2(2-0-4)
การค้ นคว้ า ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่องตาม
ความสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและความชานาญในการ
ทดลองแบบประยุกต์โดยนาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ
มาประยุกต์ใช้
คม 682 เคมีสะอาด
2(2-0-4)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
2(2-0-4)
บทบาทของเคมีคอมบิ เนทอเรี ยลในงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารใหม่ ท่ใี ช้ ใน
การบ าบั ด โรค หลั ก การของการใส่ ร หั ส และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
สังเคราะห์กลุ่มสารที่มีความหลากหลาย โครงสร้ าง การออกแบบการ
สังเคราะห์ ก ลุ่ มสารให้ มีสภาวะที่ดีท่ีสุดโดยวิ ธีวิเ คราะห์ แบบย้ อนกลั บ
การคัดเลื อกตั ว เชื่ อ ม และการสลายตั ว เชื่ อ มที่เ หมาะสม การติ ดตาม
ปฏิกริ ิยาในวัฏภาคของแข็งโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
2(1-2-3)
CH 677 Experimental Design in Chemistry

หมายเหตุ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิตและคาอธิบาย
รายวิชา

การออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่องตามความสนใจ เพื่อเพิ่ม
ทักษะและความชานาญในการทดลองแบบประยุกต์โดยนาเครื่องมือและ
เทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้
คม 682 เคมีสะอาด

2(1-2-3)
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เปลี่ยนรหัสหน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คม 683 การออกแบบและค้ นพบยา
2(2-0-4) คม 683 การออกแบบและค้ นพบยา
2(1-2-3)
-

ปริญญานิพนธ์
คม 699 ปริญญานิพนธ์
กิต
CH 699 Thesis

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

คม 691 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
2(0-6-0)
CH 691 Genetic Engineering Laboratory
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม
12 หน่วย

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis

12 หน่วยกิต
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หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสหน่วย
กิต
รายวิชาใหม่

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา

