รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต
: Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต)
: ปร.ด. (เคมีประยุกต)
: Doctor of Philosophy (Applied Chemistry)
: Ph.D. (Applied Chemistry)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต หากผูเขาศึกษาเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต หากผูเขาศึกษาเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบงเปน 2 แบบ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธอยางเดียวโดยไมตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา แบงเปน
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
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แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ และการเรียนรายวิชา
แบงเปน
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
1.1 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
1.2 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
1.3 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.4 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เริ่มใชหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/54 เมื่อวันที่ 25
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2555
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย หรือ นักวิชาการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของ
8.2 นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของ
8.3 ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูประกอบการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของ
8.4 ที่ปรึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่
สําเร็จการศึกษา

1

นางอภิญญา
ชัยวิสุทธางกูร

ผูชวยศาสตราจารย

วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541

2

นางสาวนวลละออ
รัตนวิมานวงศ

อาจารย

วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมี
อนินทรียประยุกต) พ.ศ. 2543
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห)
พ.ศ. 2548
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2544
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นายธีรยุทธ
ลิ่วพรเจริญวงศ

ผูชวยศาสตราจารย

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Connecticut,
USA
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
-

-

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
Michigan Technological
University, USA

-

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสถานการณปจจุบนั ที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการ
พัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยกําลังคนจํานวนมากที่มคี วามรูความสามารถทางวิชาเคมีระดับสูงกวา
ปริญญาตรีเพื่อเปนผูรูที่สามารถเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
สามารถปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนและสามารถใชความรูทางเคมีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายใหเพิ่มการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสรางผลงานทางวิชาการและวิจัยอันจะนําไปสูความเขมแข็งและความเปนเลิศ
ทางวิชาการ
และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการแขงขันทางวิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมสูง ซึ่งเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนั้น ภาควิชาเคมีจึงไดปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายขางตน และชวยเสริม
ใหไดบัณฑิตทีม่ ีความรูความสามารถ อันเปนแรงขับเคลือ่ นไปสูการพัฒนาประเทศดานวิชาการและวิจัย
ตลอดจนเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศไทยในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดขี ึ้น ประชาชนไดรับการบริการทางสังคมทําใหประชาชนไทยอายุยืนยาวขึ้น ในการนีส้ วน
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หนึ่งเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แตในขณะเดียวกัน
ความกาวหนานั้นไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น นอกจากนี้กระแส
โลกาภิวตั นที่เขามาสูประเทศไทยในระยะหลังไดกอใหเกิดผลกระทบตอแนวคิดตลอดจนการดํารงชีวิต
ของประชาชนจึงกอใหเกิดผลกระทบหลายดานจนกลายเปนปญหาที่ทําใหสังคมไทยมีความเปราะบาง
ขาดความมั่นคง ดังนัน้ การหาวิธีการทีม่ ีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสรางภูมิคุมกันทีด่ ีแกคน
ในสังคมใหสามารถปรับตัวสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในประเทศที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว จะทําใหชุมชนและสังคมมีระบบตางๆ ที่เขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ประชาชน
ควรมีความรูความเขาใจมากขึ้น ซึ่งหมายถึง การศึกษาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นในฐานะเปนองคกรภาครัฐที่มีหนาที่เสริมสรางความรูความสามารถแกประชาชนนั้น จึงมีความ
จําเปนในการเสริมสรางความรูแกชุมชนสังคม ดวยการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ในการนีจ้ ึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงเนนในการศึกษาผูเรียนเปนสําคัญผาน
การเรียนการสอน การสัมมนา และการวิจัยเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูเปนผูรูที่สามารถเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มีคณ
ุ สมบัติที่พึงประสงค ซึ่งเปนการเตรียมพรอมกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหเพียงพอ เพื่อแขงขันในประชาคมอาเซียนและตอบสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจ
และสังคมตอการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบันการพัฒนาหลักสูตร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ประเทศไทยจะตองกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทําใหตอง
เตรียมความพรอมของประเทศเพื่อรองรับกับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ สถาบันการศึกษาถือเปนองคประกอบหนึ่งที่เปน
แรงขับเคลื่อนกลไกในการเตรียมความพรอมเหลานั้น ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงมีพันธกิจในการเตรียม
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับตอการพัฒนาประเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผานการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและศักยภาพ
สูง รวมทั้งพัฒนาบัณฑิตใหมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู และเปนผูรูที่สามารถเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืนและเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันในทุกๆดานของประเทศไทยในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบผลิต
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพสูส ังคมและประเทศเปนจํานวนมาก
โดยคณาจารยของ
ภาควิชาเคมีมคี วามพรอมในการผลิตดุษฎีบัณฑิต
โดยมีคณาจารยที่มีตาํ แหนงทางวิชาการ
มี
ประสบการณการสอน และผลงานการวิจัยที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งแสดงถึง
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ความมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถถายทอดองคความรูใหกับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยอาศัย
หลักสูตรฉบับปรับปรุงเปนเครื่องมือ โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รวมทั้ง
สามารถสรางองคความรูใหมและผลิตผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
ซึ่งจุดมุงหมายทัง้ หมดนี้มีความ
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและมุง เนน
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ
การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนการบูรณาการความรูขางตนใหสอดคลองกับมาตรฐานของสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตทีร่ อบรูวิชาการ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม และ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม มุง
คนควาวิจัยสรางสรรคผลงานเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ระดับชาติ และนานาชาติ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ศึกษา คนควาและวิจัย แสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมทางเคมี เพื่อประยุกตใชให
เขากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความสําคัญ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจุบันไดมีการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเขากับชีวิตประจําวัน ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตรประยุกตอยาง
สมบูรณแบบจําเปนตองมีความเขาใจวิทยาศาสตรพื้นฐานและสามารถนําไปใชโดยบูรณาการอยาง
สมดุลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคนวัตกรรม
ใหทันสมัยและกาวหนาทันตอสถานการณปจจุบนั ใหเปนผูน ําแหงการสรางกลไกของตนแบบใน
การประดิษฐ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยวิทยาศาสตรประยุกตในรูปแบบตาง ๆ
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรประยุกตนี้ไดมีการรวมสาขาวิชาตาง ๆ เปนสาขาวิชาหลักที่เชื่อไดวา
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบัน โดยมุงเนนประเด็นสรางบัณฑิตที่มี
คุณภาพรอบรูเขาใจ การนําไปใชสรางตนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคี วามรูความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห
การสังเคราะห การประยุกตองคความรูทางเคมี
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1.2.2
1.2.3
1.2.4

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เปนผูนําและสามารถวิจัยทางเคมีเพื่อพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและยั่งยืน
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถถายทอดความรูและประสบการณทางเคมีใน
ดานการเรียนการสอนและการวิจัย
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคี ุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต ใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

กลยุทธ

1. ขอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
2. มีการประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ โดยผูเรียน
ผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ และผูใช
บัณฑิต
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 1. มีการประเมินหลักสูตร
ปโดยพิจารณาจากตัวบงชี้ผลการ อยางสม่ําเสมอ
ดําเนินงาน(KPI)ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทุกป
การศึกษา
3. เพิ่มทักษะการใช
1. กําหนดใหมีการคนควา
ภาษาอังกฤษ
เอกสารเปนภาษาอังกฤษ
2. สนับสนุนใหเขียนปริญญา
นิพนธเปนภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาทักษะการวิจัย
1. กําหนดใหมีการรายงาน
ความกาวหนาของการวิจัยตอ
อาจารยที่ทุกภาคการศึกษา
2. สนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิตในการ
ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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ตัวบงชี้
1. เอกสารการประสานงาน
กับผูเชี่ยวชาญ
2. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการดําเนินงาน
3. ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิต
1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
1. จํานวนเอกสารการ
นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ

1. จํานวนรายงาน
ความกาวหนาของการวิจัย
2. จํานวนผลงานที่ไดรับการ
นําเสนอ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
5 วันเวลาราชการปกติ
นอกเวลาราชการ (ระบุ).............................................................................
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
5 ผูสมัครเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัตท
ิ ั่วไป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมดังนี้
5 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธอยางเดียวโดยไมตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
แบบ 1.1
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และตองไดเกรด
เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป และมีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติหรือไดรับรางวัลระดับชาติที่เกี่ยวกับ
สาขาเคมี อยางนอย 1 เรื่อง และผลงานนัน้ ตองไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เพื่อเปดโอกาสให
ผูมีประสบการณสามารถสรางสรรคผลงานทางดานนั้นๆ ใหมากขึ้น
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ และการเรียนรายวิชา
แบบ 2.1
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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แบบ 2.2
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา นเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ผูสมัครเขา
ศึกษาจะตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 3.00 เพื่อพัฒนาผูที่มีศกั ยภาพใหสามารถศึกษาตอใน
ระดับสูงได ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตมีพื้นฐานความรูทางวิชาการแตกตางกัน
จึงอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาบาง
รายวิชาในหลักสูตร นิสติ ทีม่ ีทักษะในการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษนอยจะประสบปญหา
ทางการเรียนเนื่องจากหนังสือเอกสารงานวิจัยสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ใหเขาเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหความรูและทักษะ
พื้นฐานดานภาษาและการสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกนิสติ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
5

5

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10

15

20
5

2559
5
5
5
5
5
25
5
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2.6

งบประมาณตามแผน

งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกตแบบ 1.1 และ แบบ 2.1
คาใชจาย

ยอดสะสม
(ตอหัว)

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (12 หนวยกิต x 600บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอ
ภาค)
108,000.00
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)
230,292.50
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
→ คาใชจายรวม
338,292.50
→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 5 คน)
67,658.50

67,658.50

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

6,765.85
3,382.93
3,382.93
6,765.85

74,424.35

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)

10,000.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15 %)

12,663.65

97,088.00

หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 3 ป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ป)

42,912.00
13,080.00
9,000.00
3,120.00
17,712.00

140,000.00

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกตแบบ 2.2
คาใชจาย

ยอดสะสม
(ตอหัว)

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (24 หนวยกิต x 600บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)
216,000.00
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)
144,806.00
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
→ คาใชจายรวม
360,806.00
→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 5 คน)
72,161.20

72,161.20

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

7,216.12
3,608.06
3,608.06
7,216.12

79,377.32

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)

10,000.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

13,406.60

102,784.00

หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4 ป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4 ป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 4 ป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 4 ป)

57,216.00
17,440.00
12,000.00
4,160.00
23,616.00

160,000.00

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร
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2.7 ระบบการศึกษา
5 แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
หลักสูตรแบบ 2.2
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

48 หนวยกิต
72 หนวยกิต

หลักสูตรแบบ 1.1
รายละเอียด

หนวยกิต
48
48

1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ
รวม

หมายเหตุ: นิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 ตองเขารวมวิชาสัมมนาทุกรายวิชาในหลักสูตรเพื่อ
เปนการพัฒนาศักยภาพตนเองและเรียนรูวิทยาการใหมเพื่อนํามาประยุกตใช
หลักสูตรแบบ 2.2
รายละเอียด
1. หมวดวิชาบังคับ∗
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ∗∗

ไมนอยกวา
รวม
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หนวยกิต
6
6
36
48
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หลักสูตรแบบ 2.2
รายละเอียด
1. หมวดวิชาบังคับ∗
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ∗∗

ไมนอยกวา
รวม

ไมนอยกวา

หนวยกิต
6
18
48
72

∗ ในกรณีทนี่ ิสิตเคยเรียนรายวิชาเหลานีห้ รือรายวิชาที่เทียบโอนมาแลว ขอยกเวนการเรียนโดย
เทียบโอนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
∗∗ในกรณีของการเทียบโอน
ใหนบั หนวยกิตของปริญญานิพนธระหวางการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทกอนโอนยายเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกเปนหนวยกิตปริญญานิพนธของปริญญาเอก
ได ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา (สําหรับหลักสูตรแบบ 2)
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต ในหลักสูตรแบบ 2 สําหรับผูสาํ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิชาบังคับ
คม 760
CH 760
คม 761
CH 761
คม 762
CH 762
คม 763
CH 763
คม 764
CH 764

ปญหาพิเศษ
Special Problems
สัมมนาเคมีประยุกต 1
Seminar in Applied Chemistry I
สัมมนาเคมีประยุกต 2
Seminar in Applied Chemistry II
สัมมนาเคมีประยุกต 3
Seminar in Applied Chemistry III
สัมมนาเคมีประยุกต 4
Seminar in Applied Chemistry IV

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

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
ในหลักสูตรแบบ 2.1 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และในหลักสูตร
แบบ 2.2 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมเคมีประยุกตไม
นอยกวา 4 หนวยกิต และกลุมรายวิชาอื่นที่มีความสัมพันธกัน ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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กลุมวิชาเคมีประยุกต
คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย
CH 589 Intellectual Property for Research
คม 674 การประยุกตเคมีในนาโนเทคโนโลยี
CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology
คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล
CH 676 Combinatorial Chemistry
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
CH 677 Experimental Design in Chemistry
คม 678 เคาโครงงานวิจัยใหมทางเคมี
CH 678 Original Research proposal in Chemistry
คม 682 เคมีสะอาด
CH 682 Green Chemistry
คม 773 การวิเคราะหเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขั้นสูง
CH 773 Advanced Environmental Analysis
คม 775 การประยุกตเคมีเชิงฟสิกสในวิทยาศาสตรชีวภาพ
CH 775 Applications of Physical Chemistry in Biological Sciences
คม 783 การออกแบบและคนพบยา
CH 783 Drug Design and Discovery
กลุมวิชาเคมีอนินทรีย
คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิชัน
CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes
คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย
CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry
คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry
คม 714 เคมีชีวอนินทรีย
CH 714 Bioinorganic Chemistry
คม 715 เคมีของการเรงปฏิกิริยา
CH 715 Catalytic Chemistry
คม 716 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม
CH 716 Chemical Application of Group Theory
กลุมวิชาเคมีอินทรีย
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry
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1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

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

3(3-0-6)
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คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง
CH 527 Advanced Organic Reactions
คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส
CH 528 Physical Organic Chemistry
คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry
คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียขั้นสูง
CH 624 Advanced Organic Synthesis
กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส
คม 539 อุณหพลศาสตรขั้นสูง
CH 539 Advanced Thermodynamics
คม 636 เคมีคํานวณขัน้ สูง
CH 636 Advanced Computational Chemistry
คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry
คม 730 เคมีควอนตัม
CH 730 Quantum Chemistry
คม 733 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี
CH 733 Kinetics and Mechanisms of Chemical Reaction
กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา
CH 559 Electroanalytical Chemistry
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครือ่ งมือ
CH 594 Instrumental Analysis Laboratory
คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry
คม 655 วิธีการแยกสาร
CH 655 Separation Techniques
คม 757 เทคนิคโครมาโทกราฟขั้นสูง
CH 757 Chromatography-Mass Spectrometry
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

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

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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3.1.3.3 ปริญญานิพนธ
คม 797
CH 797
คม 799
CH 799

ปริญญานิพนธ
Dissertation
ปริญญานิพนธ
Dissertation

48
36

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
คม หรือ CH
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง กลุมวิชาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง กลุมวิชาดังตอไปนี้
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาเคมี
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึงหมวดวิชาดังตอไปนี้
1 หมายถึง
เคมีอนินทรีย
2 หมายถึง
เคมีอินทรีย
3 หมายถึง
เคมีเชิงฟสิกส
4 หมายถึง
ชีวเคมี
5 หมายถึง
เคมีวิเคราะหหรือสังเคราะห
6 หมายถึง
สัมมนาหรือโครงงาน
7, 8 หมายถึง
การประยุกตทางเคมี
9 หมายถึง
ปฏิบัติการเคมี
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญา
นิพนธอยางเดียวโดยไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1
ไมนับหนวยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต 3
ไมนับหนวยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2
ไมนับหนวยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4
ไมนับหนวยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต

3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ
และการเรียนรายวิชา
แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
4 หนวยกิต
คม 760 ปญหาพิเศษ
2 หนวยกิต
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1
1 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
7 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
2 หนวยกิต
คม 799 ปริญญานิพนธ
6 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 799 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4
1หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2
1 หนวยกิต
คม 799 ปริญญานิพนธ
7 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 763สัมมนาเคมีประยุกต 3
1 หนวยกิต
คม 799 ปริญญานิพนธ
7 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 799 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
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8 หนวยกิต

16

แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

วิชาเลือก
2 หนวยกิต
คม 760 ปญหาพิเศษ
2 หนวยกิต
คม 797ปริญญานิพนธ
5 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2
1 หนวยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
9หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4
1 หนวย
กิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
9 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
10 หนวยกิต

วิชาเลือก
7 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
7 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1
1 หนวยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
คม 763สัมมนาเคมีประยุกต 3
1 หนวยกิต
คม 797 ปริญญานิพนธ
8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

คม 797 ปริญญานิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิต

10 หนวยกิต
10 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิชัน
3(3-0-6)
CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes
โครงสรางและพันธะในสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิชันวิธีการสังเคราะหโดย
จําแนกตามชนิดของลิแกนดและการสรางพันธะ ปฏิกิริยาของสารอินทรียกับโลหะแทรนซิชัน ปฏิกิริยา
การเติม การกําจัดและปฏิกิริยาการแทรก การประยุกตของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของโลหะแทรนซิ
ชัน
คม 517 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย
3(3-0-6)
CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry
หลักการของจลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอนินทรียที่มีโครงสรางแบบจัตุรัสระนาบและแบบทรงแปดหนา และ
การนําไปประยุกต
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
3(3-0-6)
CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry
วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนโครงสรางของสารประกอบอินทรีย การใชเทคนิค
ใหม ๆ อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมตรี
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คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง
3(3-0-6)
CH 527 Advanced Organic Reactions
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี อิ น ทรี ย ช นิ ด ใหม ๆ กลไกของปฏิ กิ ริ ย า สารมั ธ ยั น ตร ที่ ว อ งไวและการ
ประยุกตใชในการสังเคราะห
คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
CH 528 Physical Organic Chemistry
หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร และเทอรโมไดนามิกส
ผลของไอโซโทป ความสัมพันธระหวางโครงสรางและความวองไวตอปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก
ปฏิกิริยาทางแสง
3(3-0-6)
คม 539 อุณหพลศาสตรขั้นสูง
CH 539 Advanced Thermodynamics
อุณหพลศาสตรแบบดั้งเดิมและอุณหพลศาสตรเชิงสถิติ การอธิบายระบบของสสารดวย
อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ การประยุกตอุณหพลศาสตรเชิงสถิติในการศึกษาสมบัติทางเคมีของสาร
คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป
2(2-0-4)
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่นแมเหล็กไฟฟาในระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ
วิธีการวิเคราะห และรายละเอียดอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของกับเทคนิคทางสเปกโทรสโกป แตละ
ประเภท รวมไปถึงขอจํากัด และการประยุกตเทคนิค
คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา
2(2-0-4)
CH 559 Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎีเคมีวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหปริมาณโดยวัดคุณสมบัตทิ างไฟฟาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟาตาง ๆ และการวัดคาการนําไฟฟา
คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย
1(1-0-2)
CH 589 Intellectual Property for Research
กฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาที่เปนสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาทาง
เคมี การปกปองความหลากหลายพันธุพืช ภูมิปญญาทองถิ่นไทย เครื่องหมายการคา สิ่งบงชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร การออกแบบด า นอุ ต สาหกรรม แผนภู มิ ว งจรรวม และความลั บ ทางการค า รวมทั้ ง
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครือ่ งมือ
2(0-6-0)
CH 594 Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการและการประยุกตโดยใชเครื่องมือทางสเปกโทรสโกป เครื่องมือทางเคมีไฟฟา
และเครื่องมือทางโครมาโทกราฟ
คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry
ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอนินทรีย และเคมีอนินทรียประยุกต
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คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry
ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอินทรีย และเคมีอินทรียประยุกต
คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียขั้นสูง
2(2-0-4)
CH 624 Advanced Organic Synthesis
ความกาวหนาของวิธีสังเคราะหสารอินทรียในปจจุบัน การวิเคราะหและการวางแผน
สังเคราะหสารอินทรียเพื่อไปสูโมเลกุลเปาหมายชนิดตาง ๆ
คม 636 เคมีคํานวณขัน้ สูง
2(1-3-2)
CH 636 Advanced Computational Chemistry
เคมีควอนตัม ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล การคํานวณแบบแอบอินนิชิโอ แบบเซมิเอมพิ
ริคัลและกลศาสตรโมเลกุล การประยุกตในเคมีเชิงฟสิกส
คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
2(2-0-4)
CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry
พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีเชิงฟสิกส รวมทั้งการประยุกตใช
คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry
ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีวิเคราะหและเคมีวิเคราะหประยุกต
คม 655 วิธีการแยกสาร
3(3-0-6)
CH 655 Separation Techniques
หลักการในการแยกสารดวยวิธีการตกตะกอน การกลั่น การตกผลึก หลักการและการ
ประยุกตเทคนิคทางโครมาโทกราฟแบบ ตางๆ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส
คม 674 การประยุกตเคมีในนาโนเทคโนโลยี
2(2-0-4)
CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology
หลักการประยุกตความรูทางเคมีกับนาโนเทคโนโลยี สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
อนุภาคในระดับนาโน การจําลองโมเลกุลและวิธีการสังเคราะหอนุภาคระดับนาโน
คม 676 เคมีคอมบินาโทเรียล
2(2-0-4)
CH 676 Combinatorial Chemistry
บทบาทของเคมีคอมบินาโทเรียลในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสารใหมๆที่ใชในการบําบัดโรค
หลักการของการใสรหัสและการประยุกตใชในการสังเคราะหกลุมสารทีม่ ีความหลากหลาย โครงสราง
การออกแบบการสังเคราะหกลุมสารใหมีสภาวะทีด่ ีที่สดุ โดยวิธีวิเคราะหแบบยอนกลับ การคัดเลือก
และการสลายตัวเชื่อมที่เหมาะสม การติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาคของแข็งโดยเทคนิคสเปกโทรสโกป
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
2(2-0-4)
CH 677 Experimental Design in Chemistry
การคนควา ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่องตามความสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและ
ความชํานาญในการทดลองแบบประยุกตโดยนําเครื่องมือและเทคนิคตางๆมาประยุกตใช
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คม 678 เคาโครงงานวิจัยใหมทางเคมี
2(2-0-4)
CH 678 Original Research proposal in Chemistry
การนําเสนอและวิเคราะหประเด็นปญหาที่สรางขึ้นจากการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและการวิจัยทางเคมี การออกแบบและนําเสนอโครงงานวิจยั ใหมและอภิปรายรวมกันระหวาง
นิสิตและอาจารย
คม 682 เคมีสะอาด
2(2-0-4)
CH 682 Green Chemistry
หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะหระดับไมโคร ทางเลือกในการใชรีเอเจนต การใช
ตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการสังเคราะหแบบไมกระทบกับสิ่งแวดลอม
คม 714 เคมีชีวอนินทรีย
2(2-0-4)
CH 714 Bioinorganic Chemistry
บทบาทและผลกระทบของไอออนของโลหะตอสิ่งมีชีวิต การศึกษาสารชีวโมเลกุลที่มีโลหะ
เปนองคประกอบ เชน โปรตีนและเอนไซม เมทาบอลิซึมและสมบัติการเปนยาของไอออนของโลหะ
คม 715 เคมีของการเรงปฏิกิริยา
2(2-0-4)
CH 715 Catalytic Chemistry
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเคมีของการเรงปฏิกิริยา สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเรง
ปฏิกิริยา การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธและวิวิธพันธ การประยุกตการเรงปฏิกิริยาใน
อุตสาหกรรม
คม 716 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม
2(2-0-4)
CH 716 Chemical Application of Group Theory
นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิงโมเลกุล กลุมชี้บง และตารางอัตลักษณ
การรวมตัวเชิงเสนของออรบิทัลเชิงอะตอม สมมาตรในทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริไดเซชันและ
ออรบิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรและกลุมบงชี้ในทฤษฎีสนามลิแกนดและการสั่นของโมเลกุล
คม 730 เคมีควอนตัม
3(3-0-6)
CH 730 Quantum Chemistry
เคมีควอนตัมแบบดั้งเดิม ตัวดําเนินการ ฟงกชันคลื่นของระบบอยางงาย โครงสรางเชิง
อิเล็กตรอนและสมบัติของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน หลักความไมแนนอน ทฤษฎีเพอรเทอเบชัน
หลักการแปรคาและวิธีการประมาณคา ทฤษฎีพันธะเคมีในโมเลกุลทีม่ ีหลายอะตอม
คม 733 จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี
3(3-0-6)
CH 733 Kinetics and Mechanisms of Chemical Reaction
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาอยางงาย ทฤษฎีการชน ทฤษฎีสภาวะทรานซิชัน ปฏิกิรยิ า
คูขนาน ปฏิกิริยาลูกโซ ปฏิกิริยาที่มีตัวเรงปฏิกิริยาและจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาอนุมูล
คม 757 เทคนิคโครมาโทกราฟขั้นสูง
2(2-0-4)
CH 757 Advanced Chromatographic techniques
หลักการและเครื่องมือของเทคนิคแกสโครมาโทกราฟและเทคนิคโครมาโทกราฟ
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ของเหลวแบบสมรรถนะสูงขั้นสูง การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ การนําไป
ประยุกตในงานดานสิ่งแวดลอม ดานการแพทย ดานนิติวิทยาศาสตร เภสัชศาสตร อาหาร ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ และปโตรเลียม
คม 760 ปญหาพิเศษ
2(2-0-4)
CH 760 Special Problems
ปญหาพิเศษหรือหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางสาขาเคมีประยุกต หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของจากวารสารทางวิชาการ
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต 1
1(0-2-1)
CH 761 Seminar in Applied Chemistry I
สัมมนาทางวิชาการในหัวขอที่นาสนใจทางเคมีประยุกตและเทคนิคใหมทางเคมี
คม 762 สัมมนาเคมีประยุกต 2
1(0-2-1)
CH 762 Seminar in Applied Chemistry II
สัมมนาทางวิชาการในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานในหัวขอปริญญานิพนธ
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต 3
1(0-2-1)
CH 763 Seminar in Applied Chemistry III
สัมมนาทางวิชาการโดยรายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 1
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต 4
1(0-2-1)
CH 764 Seminar in Applied Chemistry VI
สัมมนาทางวิชาการโดยรายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 2
คม 773 การวิเคราะหเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขั้นสูง
2(2-0-4)
CH 773 Advanced Environmental Analysis
การวิเคราะหทางเคมีขององคประกอบอนินทรียและองคประกอบอินทรียในตัวอยาง
สิ่งแวดลอม แนวทางใหมของเทคนิคไฟฟาเคมี โครมาโทกราฟ และ สเปกโทรสโกป ในการวิเคราะห
ชนิดและปริมาณของไอออนบวกและไอออนลบ
ธาตุปริมาณนอยๆและสารอินทรียตกคางในการ
ปนเปอนของสิ่งแวดลอม
คม 775 การประยุกตเคมีเชิงฟสิกสในวิทยาศาสตรชีวภาพ
2(2-0-4)
CH 775 Applications of Physical Chemistry in Biological Sciences
การเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลและสมบัติการเคลื่อนยายของชีวโมเลกุล อัตราการ
เกิดปฏิกิริยา จลนพลศาสตรเอนไซม และสเปกโทรสโกปของโครงสรางสารชีวโมเลกุล
คม 783 การออกแบบและคนพบยา
2(2-0-4)
CH 783 Drug Design and Discovery
การคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใชเปนสารตนแบบในการพัฒนาเปนยาตัวใหม
กลไกการออกฤทธิ์และความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับฤทธิ์ชีวภาพของสาร วิธีการออกแบบ
การสังเคราะห และการวิเคราะหโดยการบูรณาการความรูทางเคมี

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555
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คม 797 ปริญญานิพนธ
48
CH 797 Dissertation
ศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอทางเคมีประยุกตโดยมีรูปแบบและวิธวี ิจัยที่ถูกตองและเปน
ระบบในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อสรางองคความรูใหมโดยมีการรายงาน
ความกาวหนาในวิชาสัมมนาเคมีประยุกตในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
คม 799 ปริญญานิพนธ
36
CH 799 Dissertation
ทําการวิจัยในหัวขอทางเคมีประยุกตในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
เพื่อสรางองคความรูใหม โดยมีการรายงานความกาวหนางานวิจัยในวิชาสัมมนาเคมีประยุกตในภาค
การศึกษาที่มกี ารลงทะเบียนเรียน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่
สําเร็จการศึกษา

1

นางอภิญญา
ชัยวิสุทธางกูร

ผูชวยศาสตราจารย

วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541

2

นางสาวนวลละออ
รัตนวิมานวงศ

อาจารย

วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมี
อนินทรียประยุกต) พ.ศ. 2543
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห)
พ.ศ. 2548
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2544

3

นายธีรยุทธ
ลิ่วพรเจริญวงศ

ผูชวยศาสตราจารย

4

นางพรพิมล มวงไทย

รองศาสตราจารย

5

นายประเสริฐ
พัฒนาประทีป

อาจารย

วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ
2) พ.ศ. 2521
วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
พ.ศ. 2524
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
พ.ศ. 2526
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534
วท.ม.(เคมีประยุกต)
พ.ศ. 2537
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ) พ.ศ. 2547

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Connecticut,
USA
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
-

-

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
Michigan Technological
University, USA
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

-

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3.2.2 อาจารยประจํา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นางพรพิมล มวงไทย

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่
สําเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย

วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ
2) พ.ศ. 2521
วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
พ.ศ. 2524
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
พ.ศ. 2546
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2520
วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2522
Ph.D.(Organic Chemistry)
พ.ศ. 2526
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2544

2

นางสุนิตย สุขสําราญ

รองศาสตราจารย

3

นายธีรยุทธ
ลิ่วพรเจริญวงศ

ผูชวยศาสตราจารย

นายแพน ทองเรือง

ผูชวยศาสตราจารย

4

5

นางสาวพรพิมล
ประยงคพันธ

ผูชวยศาสตราจารย

วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537
วท.ม.(เคมีอนินทรีย)พ.ศ.
2540
วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2547
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539
M.S.(Chemistry) พ.ศ. 2544
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2547

6
7

นางสาวมณีกานต
ชินวรรังสี
นายมะยูโซะ กูโน

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

8

นางสาวรัชนก ปนแกว

ผูชวยศาสตราจารย

9

นางสิริธร สโมสร

ผูชวยศาสตราจารย

10

นางสุนันท ชัยนะกุล

ผูชวยศาสตราจารย

11

นางอภิญญา
ชัยวิสุทธางกูร

ผูชวยศาสตราจารย

วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2542
ปร.ด.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2547
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ
2) พ.ศ. 2538
วท.ม.(เคมี) พ.ศ. 2541
ปร.ด.(เคมี) พ.ศ. 2546
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541
วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2544
ปร.ด.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2550
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2533
วท.ม.(เคมีประยุกต) พ.ศ.
2537
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2548
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2521
Ph.D.(Organic Chemistry)
พ.ศ. 2526
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
-

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Queen’s University, UK

-

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

Michigan Technological
University, USA
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

University of MissouriColumbia, USA
University of MissouriColumbia, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of Wollongong,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
University College,
Cardiff, UK
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Connecticut,
USA

-

-

-

-

-

-
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ลําดับ

12

13

ชื่อ-นามสกุล

นายเกรียงศักดิ์
สงศรีโรจน

นางสาวงามจิต
ไพรงาม

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่
สําเร็จการศึกษา
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ
1) พ.ศ. 2547
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนิ
นทรียประยุกต) พ.ศ. 2549
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2554
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมี
อนินทรียประยุกต) พ.ศ. 2541
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541

14

นางสาวดวงแข ศรีคุณ

อาจารย

B.A.(Chemistry) พ.ศ. 2549
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2554

15

นางสาวนวลละออ
รัตนวิมานวงศ

อาจารย

16

นายประเสริฐ
พัฒนาประทีป

อาจารย

วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมี
อนินทรียประยุกต) พ.ศ. 2543
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห)พ.ศ.2548
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534
วท.ม.(เคมีประยุกต) พ.ศ.
2537
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ) พ.ศ. 2547
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี)
พ.ศ. 2538
วท.ม.(เคมีวิเคราะห) พ.ศ.
2543
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
พ.ศ. 2551
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห) พ.ศ.
2548
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ
2) พ.ศ. 2543
วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมี
อนินทรียประยุกต) พ.ศ. 2546
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห)พ.ศ.2551
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ.
2539
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2542
Ph.D.(Biomolecular Science)
พ.ศ. 2550
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ
2) พ.ศ. 2541

17

นางปยรัตน ดรบัณฑิต อาจารย

18

นางสาวปยะดา
จิตรตั้งประเสริฐ

อาจารย

19

นางสาวพัชรินทร
ชัยสุวรรณ

อาจารย

20

นางสาวพนารัตน
อรุณรัติยากร

อาจารย

21

นางสาววีณา
เสียงเพราะ

อาจารย

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of York, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of MissouriSt. Louis, USA
Cornell University, USA
University of California at
Berkeley, USA
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

-

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

-

-

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Okayama,
Japan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

-

-
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

22

นายสุเชาวน
ดอนพุดซา

อาจารย

23

นางสาวสุจิตรา ศรีสังข อาจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่
สําเร็จการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2549
วท.บ.(ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ
2) พ.ศ. 2547
วท.ด.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2553
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ
2) พ.ศ. 2543
M.S.(Chemistry) พ.ศ. 2547

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2550

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
University of MissouriSt. Louis, USA
University of MissouriSt. Louis, USA

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
-

-

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
กําหนดใหนิสิตทําการวิจัย วิเคราะห สังเคราะหปญหา หรือการสรางเครื่องมือเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยในสาขาวิชาเคมี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถดําเนินการวิจัย
และเผยแพรผลงานวิจัยได
5.3 ชวงเวลา
หลักสูตรแบบ 1 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปที่ 1
หลักสูตรแบบ 2 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ของปที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1
36 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2
48 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตกําหนดหัวขอ และเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผล
รายวิชา
2. ประเมินผลจากความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
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3. อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธเพื่อประมวลผลรายวิชา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ
นิสิต มศว คือ ใฝรูตลอดชีวิต คิด
เปนทําเปน หนักเอาเบาสู รูก าลเทศะ
เปยมจิตสํานึกสาธารณะ มีทกั ษะ
สื่อสาร ออนนอมถอมตน งามดวย
บุคลิก พรอมดวยศาสตรและศิลป

กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาใหสอดแทรกอัตลักษณทงั้ 9
ประการ โดยเชื่อมโยงกับการเรียน การทํางาน และการ
ดํารงชีวิต จัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
เพื่อใหนิสิตมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมีอัตลักษณทั้ง
9 ประการ และใหนิสติ อภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการ
เรียนในแตละรายวิชาชวยกระตุนนิสติ ใหพัฒนาอัตลักษณใน
ดานใดบาง พรอมยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และประโยชนที่ไดรับ
ดานบุคลิกภาพดานวิชาการ
- สงเสริมใหนิสิตเขารวมการประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการดานเคมีและศาสตรที่เกี่ยวของในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
- มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไดแก การให
สัมมนา การเขียนวิทยานิพนธ รวมทั้งการเชิญผูเชี่ยวชาญ
ตางชาติมาใหสัมมนาหรือมาสอนในบางรายวิชา
- มีการประชุมกลุมวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาปญหาใน
การทํางานวิจยั
-สงเสริมใหนิสิตทํางานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการจาก
ภาคอุตสาหกรรม
ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ
- ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคมและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
วิชาชีพ
กับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
- สงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมสรางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานภาวะผูน ํา ความรับผิดชอบ และ - มีกิจกรรมใหนิสิตตองทํางานเปนกลุม เพื่อฝกใหนิสิตได
มีการคิดวิเคราะห
สรางภาวะผูนาํ และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี และมีความ
รับผิดชอบ
- กําหนดใหมรี ายวิชาที่นิสิตตองแกโจทยปญหา แบบฝกหัด
เพื่อใหนิสิตไดฝกคิด เพื่อนําไปประยุกตใชกับการแกปญ
 หาใน
การทํางานวิจยั
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม
(1) ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสจุ ริต
สามารถจัดการปญหาทาง
คุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอน
ไดโดยใชจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(3) สามารถแสดงออกหรื อ
สื่ อ สารข อ สรุ ป ของป ญ หาโดย
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
(4) มีภาวะผูนําในการสงเสริม
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในที่องคกร
และ
สนั บ สนุ น ให ผู อื่ น ใช ดุ ล ยพิ นิ จ
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมใน
การแกปญหา
2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความเขาใจในหลักการ
ทฤษฎี แ ละข อ มู ล เฉพาะที่ เ ป น
แกนในสาขาเคมี อยางถองแท
และลึกซึ้ง
(2) สามารถพัฒนาการวิจัยและ
เทคนิคตางๆไดอยางชาญฉลาด
และเปนที่ยอมรับ
(3) สามารถติดตามความกาว
หนาทางวิชาการและการวิจยั

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติ
ทางคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย
และความซื่อสัตย
(2) มีรายวิชาที่ปลูกฝงการมี
จรรยาบรรณทาง วิชาการและ
วิชาชีพ
(3) มีการเรียนรูดวยตนเองใน
การแกปญหา และสรุปปญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อนํามาหาการแกไข
(4) จัดกิจกรรมสงเสริมความ
เปนผูนาํ และปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม

(1) การประเมิ น ตนเองของ
นิสิต พฤติกรรมในชั้นเรียน การ
ตรงต อ เวลา การแตง กาย และ
การปฏิบั ติต นตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(2) มีการเขารวมกิจกรรมการ
ส ง เสริ ม และปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
(3) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แกปญหาของนิสิต
(4) ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

กลยุทธการสอน
(1) จัดกิจกรรมโดยเนนผู
เรียนเปนสําคัญโดยแนะนําวิธี
การเรียนรูและการสืบคนขอมูล
ดวยตนเอง
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เชน การ
บรรยาย การฝ ก ปฏิ บั ติ การ
สั ม มนา การทํ า แบบฝ ก หั ด
การศึกษานอกสถานที่

วิธีการวัดและประเมินผล
นิสิตประเมินตนเองและประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบตั ิงานของนิสติ ใน
ดานตาง ๆ คือ
(1) ทดสอบยอย
(2) ทดสอบกลางภาคการ
ศึกษาและปลายภาคการศึกษา
(3) รายงานและการนําเสนอ
ผลงาน
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ดานเคมีอยางตอเนื่อง และ
สามารถพัฒนาความคิดใน
ประเด็นปญหาตางๆได

(3) สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู (4) เผยแพรผลงานทาง
เชน เขารวมการประชุมวิชาการ วิชาการ

2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) สามารถใชองคความรูและ
เทคนิ ค การแสวงหาความรู ม า
วิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญ หาและ
แก ไ ขป ญ หาทางเคมี ไ ด อ ย า ง
สรางสรรค
(2) บูรณาการความรูเพื่อ
สังเคราะหผลงานวิจัยและความ
รูใหมที่สรางสรรค
(3) ออกแบบและดําเนินการ
โครงการวิ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการ
พั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ห รื อ ต อ
ย อ ด อ ง ค ค ว า ม รู ไ ด อ ย า ง มี
นัยสําคัญ

จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อให
นิสิต ได ฝกทั กษะการวิ เ คราะห
ทักษะการคิด จากสภาพปญหา
หรือสถานการณจริง ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุม เชน
(1) จัดใหมกี ารคนควาและ
ทดลองดวยตนเอง มีการนํา
เสนอผลงานจากการคนควา
และมีการอภิปรายในหองเรียน
หรือในหองสัมมนา
(2) จั ด ให ก ารนํ า เสนอและ
อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
(3) จั ด ให มี ก ารแก ป ญ หาที่
เกิ ด จากการทํ า งานวิ จั ย ด ว ย
ตนเองโดยมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
คอยใหคําแนะนํา
(4) สนับสนุนใหมีเขารวมและ
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในงาน
ประชุมทางวิชาการ

(1) ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากขอสอบที่ให
นิสิตไดคิด วิเคราะห อธิบาย
แนวคิดของการแกปญหาโดย
การประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
(3) ประเมินจากความรูที่นิสิต
ใชในการนําเสนอสัมมนา
(4) ประเมิ น จากทั ก ษะที่ นิ สิ ต
ใช ใ นการแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหวางทํางานวิจัย
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) แสดงความเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
สื่อสารและแสดงออกถึงการเปน
ผูนํา
(2) วางแผน วิเคราะหและ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง
พรอมทั้งวางแผนปรับปรุง
ตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(3) สรางปฏิสัมพันธกับผูอนื่ ได
อยางสรางสรรค

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) ประเมิ น จากพฤติก รรมที่
แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทํากิจกรรมกลุม
(2) ประเมินจากการมีสวนรวม
ในการวิพากษวิจารณในชั้นเรียน
และการยอมรับเหตุผลของผูที่มี
ความคิดเห็นแตกตาง
(3) ประเมิ น ตนเองในการ
วางแผนปรับปรุงตนเอง
(4) ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) คัดกรองขอมูลทางคณิต
ศาสตร วิทยาศาสตรและสถิติ
เพื่อการวิเคราะห และสังเคราะห
ผลจากการวิจยั
(2) สรุปและเสนอแนะการแก
ไขปญหาเฉพาะในสาขาวิชาเคมี
(3) นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการโดยใชสื่ออยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตอแตละ
กลุมบุคคลและชุมชน

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ชั้นเรียน การเรียนรูดวยตนเอง
(2) มอบหมายงานที่จัดทําเปน
กลุม การแกปญหาวิจัยอยางมี
ระบบ
(3) สนับสนุนใหเขารวมเสนอ
ผลงานวิ ช าการและกิ จ กรรม
เผยแพรความรูสูชุมชน

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) มีรายวิชาที่ฝกทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) การมอบหมายงานให
สืบคน
(3) การศึ ก ษาค น คว า ด ว ย
ตนเอง รวบรวมและนํ า เสนอ
ขอมูล

(1) การประเมินตนเอง
(2) ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
(3) ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
ผลงาน และการเขียนรายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา

คม 760
คม 761
คม 762
คม 763
คม 764

คม 589
คม 674
คม 676
คม 677
คม 678

หมวดวิชาบังคับ
ปญหาพิเศษ
สัมมนาเคมีประยุกต 1
สัมมนาเคมีประยุกต 2
สัมมนาเคมีประยุกต 3
สัมมนาเคมีประยุกต 4
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาเคมีประยุกต
ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการ
วิจัย
การประยุกตเคมีในนาโน
เทคโนโลยี
เคมีคอมบิเนทอเรียล
การออกแบบการทดลองทางเคมี
ประยุกต
เคาโครงงานวิจัยใหมทางเคมี
วิเคราะห

• ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง
ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

ดานทักษะ
ดานทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
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รายวิชา

คม 682 เคมีสะอาด
คม 773 การวิเคราะหเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ขั้นสูง
คม 775 การประยุกตเคมีเชิงฟสิกสใน
วิทยาศาสตรชีวภาพ
คม 783 การออกแบบและคนพบยา
กลุมวิชาเคมีอนินทรีย
คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรีย
ของโลหะแทรนซิชัน
จลนพลศาสตรและกลไกของ
คม 517
ปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย
คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
คม 714 เคมีชีวอนินทรีย
คม 715 เคมีของการเรงปฏิกิริยา
การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎี
คม 716
กลุม
กลุมวิชาเคมีอินทรีย
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมี
คม 525
อินทรีย
คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง

ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะ
ดานทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส
คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
การสังเคราะหขั้นสูงทางเคมี
คม 624
อินทรีย
กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส
คม 539 อุณหพลศาสตรขั้นสูง
คม 636 เคมีคํานวณขั้นสูง
คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
คม 730 เคมีควอนตัม
จลนพลศาสตรและกลไกของ
คม 733
ปฏิกิริยาเคมี
กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป
คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
คม 655 วิธีการแยกสาร
คม 757 โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเม
ตรี

ดานคุณธรรมและจริยธรรม
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ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา
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ดานทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

ปริญญานิพนธ
คม 796 ปริญญานิพนธ
คม 797 ปริญญานิพนธ
คม 799 ปริญญานิพนธ

ดานคุณธรรมและจริยธรรม

•
•
•
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ดานความรู
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ดานทักษะทางปญญา
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ดานทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 ซึ่งการประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขัน้ ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ั ลักษณ ดังนี้
ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสญ
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/เปนที่พอใจ
U
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
AU
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมตั ิ (Withdrawn)
IP
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In progress)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเปนตามเกณฑ
การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอนในแตละภาคการศึกษา
2.1 กํ า หนดระบบการวั ด และประเมิ น ในระดั บ รายวิ ช า
และทบทวนระบบด ว ยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน และให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียน
รวมกัน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ดังนี้
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หลักสูตรแบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธอยาง
เดียวโดยไมตอ งลงทะเบียนเรียนรายวิชา
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 48 หนวย
กิต
ผูที่เขาศึกษาทัง้ สองแบบจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปนผูมสี ทิ ธิขอทําปริญญานิพนธ เสนอปริญญานิพนธ และสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการทีม่ ีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อยางนอย 2 ฉบับ
หลักสูตรแบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ และการ
เรียนรายวิชา
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท จะตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
และทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี จะตองศึกษารายวิชาไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
และทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต โดยตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
ผูที่เขาศึกษาทัง้ สองแบบจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปนผูมสี ิทธิขอทําปริญญานิพนธ เสนอปริญญานิพนธ และสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
และปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการทีม่ ีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อยางนอย 1 ฉบับ
นิสติ สามารถเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบโครงรางปริญญานิพนธไดตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 1 แตไมเกินภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 สําหรับขอกําหนดอืน่
เกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม โดยอาจารยผูมีประสบการณสอนในภาควิชา
เพื่อใหอาจารยใหมมีความรูและความเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา รวมทั้ง
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เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนีย้ ังมีการสนับสนุนใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางประสบการณ
เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชประกอบการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธการสอน และการวัดการประเมินผลการ
เรียนรู
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารยที่
ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
(2) จัดใหมกี ลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการใน
สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และ/หรืองานสรางสรรคอื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทงั้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยเปนกลุมเพื่อสรางองคความรูใหม
และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพือ่ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูบ ริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร
(2) คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
(3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาค
การศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม
ใชทรัพยากรการเรียนรูในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
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1. ตํารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
ตําราและ
ตําราและหนังสือ
หนังสือ
เนื้อหา
ภาษาอังกฤษ
สื่อ
ภาษาไทย
(เลม)
(เลม)
คณิตศาสตร
8,579
11,193
597

รวม

วารสาร
ภาษา
ตางประเทศ

20,369

2

เคมี

5,345

6,568

88

12,001

3

ชีววิทยา

10,961

15,834

172

26,967

8

ฟสิกส

6,390

8,118

332

14,840

3

สถิติศาสตร

2,845

5,109

83

8,037

2

วิทยาการคอมพิวเตอร

4,591

9,387

108

14,086

2

จุลชีววิทยา

9,296

13,633

176

23,105

8

คหกรรมศาสตร

3,513

10,899

221

14,633

12

วัสดุศาสตร (อัญมณี
และเครื่องประดับ)

6,491

10,571

964

18,026

4

58,011

91,312

2,741 152,064

44

รวม

2. ฐานขอมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ThaiLIS จํานวน 11 ฐาน EBSCO
จํานวน 5 ฐาน e-book จํานวน 2 ฐาน e-thesis จํานวน 2 ฐาน SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน
และ e-journal จํานวน 6 สาขาวิชา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยัง
แหลงคนควาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกําหนดใหอาจารยใหมตอ งมีคุณวุฒิทสี่ อดคลองกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
แตงตั้งคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ ที่
สอดคลองกับรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทําหนาทีป่ ระสานการดําเนินงานของหลักสูตร
โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรูและประสบการณการ
ปฏิบัติงาน ในดานตาง ๆ อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
5.1.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคาํ แนะนําและคําปรึกษาใน
การลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
5.1.2 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณเรื่องตางๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ มี
การกําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีทมี่ ีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป
6.3 นําขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงานมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยตอการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมิ น ทั ก ษะอาจารย ใ ห แ ก อ าจารย ผู ส อนและผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรเพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา/
ปรับปรุงทักษะกลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กําหนดใหมคี ณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการ
และประเมินผลที่ไ ด
สอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต การประเมินผลผลิต (Output)
(Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารย
และผูเกี่ยวของ
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการ
ประเมินเปนฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธการสอน
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สรุป การปรับปรุงหลักสูตรตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
1) ขอ 3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 2.1 ขอเสนอใหยาย”
สัมมนา 3” ไปไวปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 และ ”สัมมนา
4” ไปไวปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เริ่มมีผลงานวิจัยที่จะพูดสัมมนาได
2) ขอ 3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 2.2 การจัดสัมมนาไว
ใหสัมมนาสุดทายสิ้นสุดที่ภาค 1 ของปที่ 3 จะเร็ว
เกินไป ควรจัดใหมดังนี้ ยาย ”สัมมนา 1” ไปไวปที่
2 ภาคเรียนที่ 2 , ”สัมมนา 2” ไปไวปที่ 3ภาคเรียน
ที่ 1, ”สัมมนา 3” ไปไวปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (หรือป
4 ภาคเรียนที่ 2) , ”สัมมนา 4” ไปไวปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 (หรือป 5 ภาคเรียนที่ 1) เพื่อให
สอดคลองกับการเริ่มมีผลงานวิจัยที่จะพูดสัมมนาได
3) “คม 679 สัมมนาปญหาพิเศษทางเคมี” มี
คําอธิบายรายวิชาเปน “การนําเสนอและอภิปราย
ปญหาที่สรางขึ้นจากบทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติในสาขาวชาเคมี” การใชคํา “ปญหาที่สราง
ขึ้น” จะเปนปญหาทางเคมีหรือไม
4) หมวดที่ 3 ขอ 2.2 ควรมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แบบ 1.2
5) หมวดที่ 3 ขอ 2.6 ไมแสดงงบประมาณไว

การดําเนินการของการปรับปรุงหลักสูตร
1) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว

2) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว

3) ภาควิชาไดทําการตัดรายวิชา คม 679 ออก ซึ่งมี
รายวิชาที่คลายคลึงกันแลวคือวิชา คม 678

4) ภาควิชาไดทําการระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แบบ 1.2 แลว
5) ภาควิชาไดทําการระบุวา “ใชงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ”
6) หมวดที่ 3 ขอ 3.2.2 อาจารยประจําที่จบปริญญา 6) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว
โทมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวา รศ.จะสอนปริญญา
เอกไดหรือไม
7) หลักสูตรแบบ 1 และแบบ 1.2 ควรมีการเรียนวิชา 7) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว
สัมมนาดวย
8) หมวดที่ 5 ขอ 3 ใหระบุจํานวนผลงานการตีพิมพ 8) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว
ในหลักสูตรทั้งแบบ 1 และแบบ 2
9) ใหมีการปรับเนื้อหาของรายวิชาในสาขาเคมีอนินท 9) ภาควิชาไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนําแลว
รียโดยระบุการศึกษาเทคนิคทางสเปกโทรสโกป
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เวลา 09.00 -16.00 น. ณ หอง 15-325 ภาควิชาเคมี
.............................................................................................................................
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่เขารวมวิพากษ
ผูทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย ดร.อภิชาต สุขสําราญ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารยภาณี วัฒนโอฬาร
2. รองศาสตราจารยสุนิตย สุขสําราญ
3. รองศาสตราจารยสุภาลักษณ ปรัชชญาสิทธิกุล 4. ผูชวยศาสตราจารยธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ
5. ผูชวยศาสตราจารยแพน ทองเรือง
6. ผูชวยศาสตราจารยมณีกานต ชินวรรังสี
7. ผูชวยศาสตราจารยมะยูโซะ กูโน
8. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา สัมพันธชิต
9. ผูชวยศาสตราจารยวราดุล ฉัตรทอง
10. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
11. อาจารยเกรียงศักดิ์ สงศรีโรจน
12. อาจารยงามจิต ไพรงาม
13. อาจารยนวลละออ รัตนวิมานวงศ
14. อาจารยปย ะดา จิตรตั้งประเสริฐ
15. อาจารยปย รัตน ดรบัณฑิต
16. อาจารยประเสริฐ พัฒนาประทีป
17. อาจารยพนารัตน อรุณรัติยากร
18. อาจารยภทั ณีญา ไชยสุข
19. อาจารยรัชนก ปนแกว
20. อาจารยสจุ ิตรา ศรีสังข
21. อาจารยสุเชาว ดอนพุดซา
22. อาจารยสดุ าลักษณ โกเฮงกุล
23. อาจารยอนัญญา ไตรบํารุงสุข
ผูไมเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารยพรพิมล มวงไทย
2. รองศาสตราจารยยงยุทธ ตัณฑุลเวสส
3. ผูชวยศาสตราจารยจินดา แตมบรรจง
4. ผูชวยศาสตราจารยพนอ อัศวรุจานนท
5. ผูชวยศาสตราจารยสุนันท ชัยนะกุล
6. ผูชวยศาสตราจารยสริ ิธร สโมสร
7. อาจารยพรพิมล ประยงคพันธ
8. อาจารยนริ ันดร พงษพนั ธุ
10. อาจารยวีณา เสียงเพราะ
9. อาจารยพชั รินทร ชัยสุวรรณ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกตใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเรียบรอยแลว และไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิคือ ศาสตราจารย ดร. อภิชาติ
สุขสําราญ และ ศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ตัณฑุลานิ ในการวิพากษหลักสูตร
มติ รับทราบ
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วาระที่ 2 วาระสืบเนื่อง
เนื่องดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเปลี่ยนขอบังคับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา 2554 จึงทํา
ใหอาจมีผลกระทบตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต จึงเสนอเพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับนิสิต และนําขอมูลที่ไดเขาสูที่ประชุมคณะวิทยาศาสตรตอไป
มติ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตในวิชาในการเรียนรายวิชา ซึ่งทํา
แตไมพบ
ใหการทําปริญญานิพนธของนิสิตอาจลาชาโดยเฉพาะนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผลกระทบตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต จึงเสนอใหกรรมการบริหารหลักสูตรแจงตอ
หัวหนาภาควิชาเพื่อนําขอมูลเขาสูที่ประชุมคณะวิทยาศาสตรตอไป
วาระที่ 3 วาระเพื่อพิจารณา
3.1 รายวิชาสัมมนาในหลักสูตรที่มหี ลายครั้ง พิจารณาความเหมาะสมทีจ่ ะใหการสัมมนา เปนการ
นําเสนอความกาวหนาในงานวิจัยของนิสิต
มติ ในหลักสูตรแบบ 2.1 ใหยา ย”สัมมนาเคมีประยุกต 3” ไปไวปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 และ ”
สัมมนาเคมีประยุกต 4” ไปไวปที่ 3ภาคเรียนที่ 1 เพื่อใหเวลากับนิสิตและนิสิตมีผลงานวิจัยที่จะนําเสนอได
ในหลักสูตรแบบ 2.2 ใหยาย ”สัมมนาเคมีประยุกต 1” ไปไวปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 , ”
สัมมนาเคมีประยุกต 2” ไปไวปที่ 3ภาคเรียนที่ 1, ”สัมมนาเคมีประยุกต 3” ไปไวปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
(หรือป 4 ภาคเรียนที่ 2) , ”สัมมนาเคมีประยุกต 4” ไปไวปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (หรือป 5 ภาคเรียนที่ 1)
เพื่อใหเวลากับนิสิตและนิสิตมีผลงานวิจัยพอเพียงที่จะนําเสนอความกาวหนาไดและใหมกี ารเพิ่มรายวิชา
สัมมนาในหลักสูตรแบบ 1 และ 1.2 เพื่อใหนิสตเสนอความกาวหนาในงานวิจัยของตนเอง
3.2 คําอธิบายรายวิชาของ คม 679 สัมมนาปญหาพิเศษทางเคมี มีคําอธิบายรายวิชาเปน “การ
นําเสนอและอภิปรายปญหาที่สรางขึ้นจากบทความทางวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวชาเคมี” การใชคํา
“ปญหาที่สรางขึ้น” จะเปนปญหาทางเคมีหรือไม
มติ ตัดรายวิชา คม 679 ออก ซึ่งมีรายวิชาที่คลายคลึงกันแลวคือ วิชา คม 678
3.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา แบบ 1.2
มติ ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา แบบ 1.2
3.4 งบประมาณของหลักสูตร
มติ ใหระบุวาใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
3.5 อาจารยประจําที่จบปริญญาโทมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารยสามารถสอนใน
หลักสูตรไดหรือไม
มติ ปรับปรุงรายชือ่ อาจารยประจําใหถูกตอง
3.6 จํานวนผลงานการตีพิมพ ในหลักสูตรทั้งแบบ 1 และแบบ 2
มติ ใหระบุจํานวนผลงานการตีพิมพในหลักสูตร
3.7 เนื้อหาของรายวิชาบังคับในสาขาเคมีอนินทรีย ไมมีการระบุการศึกษาเทคนิคทางสเปกโทรสโกป
มติ ใหระบุการศึกษาเทคนิคทางสเปกโทรสโกปลงในเนื้อหารายวิชา
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ผศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต ฉบับ พ.ศ. 2548
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเคมี
ประยุกตขึ้น เพื่อใหมีความทันสมัย เหมาะสม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552
การดําเนินการ
เพื่อใหการประเมินคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการฯ จึงไดดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณากําหนดรูปแบบการประเมิน และสราง
แบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือประเมิน
2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายที่เปนผูป ระเมิน
เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาขอสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน
รูปแบบการประเมิน
เปนแบบสอบถามที่มีการประเมิน 5 ระดับ (5= มากที่สุด 4= มาก 3= ปานกลาง 2= นอย
1= นอยที่สุด)
แบบสอบถามกลุมเปาหมายในการประเมิน และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ั ฑิต
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอ คุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
สาขาเคมีประยุกต จํานวน 3 ชุด สําหรับ นิสิต บัณฑิตผูส ําเร็จการศึกษา และนายจาง/ผูบังคับบัญชา
ของดุษฎีบัณฑิตผูสาํ เร็จการศึกษา ดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีม่ ีตอคุณภาพหลักสูตร
ผูประเมินไดแก นิสิตทุกชั้นป
หัวขอประเมิน ไดแก
1. ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม
2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม
3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู
4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา
5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
6. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การประเมินความพึงพอใจของดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
ผูประเมินไดแก ดุษฎีบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
หัวขอประเมิน ไดแก
1. ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม
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2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม
3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู
4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา
5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
6. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชดษุ ฎีบัณฑิต
ผูประเมินไดแก นายจาง/ผูบังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
หัวขอประเมิน ไดแก 1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม ใชคา ความถี่และรอยละ
สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต คณะ
วิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2548
จํานวนแบบประเมินหลักสูตร
จํานวนสง
จํานวนรับ
รอยละ
นิสิต
3
3
100
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
4
4
100
ผูใชดษุ ฎีบัณฑิต
4
4
100
รวม
11
11
100
หมายเหตุ:
นิสิตปจจุบนั ทั้งหมด 3 คน
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ทั้งหมด 4 คน
ผูใชดษุ ฎีบัณฑิต ทั้งหมด 4 คน
สวนของนิสิต
นิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอ ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม มี
คาเฉลี่ยในระดับ 3.89 หลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่ งเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม มีคาเฉลี่ยใน
ระดับ 3.78 หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู มีคาเฉลีย่ ในระดับ 3.83
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา มีคา เฉลี่ยในระดับ 4.22 หลักสูตรมีการ
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เรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยในระดับ
3.83 และหลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่ งเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยในระดับ 4.50
จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก โดย
มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 (SD=0.19)
สวนของดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอ ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางหลักสูตรโดยรวม มี
คาเฉลี่ยในระดับ 3.75 หลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่ งเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม มีคาเฉลี่ยใน
ระดับ 4.16 หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู มีคาเฉลีย่ ในระดับ 4.37
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา มีคา เฉลี่ยในระดับ 4.37 หลักสูตรมีการ
เรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยในระดับ
4.00 และหลักสูตรมีการเรียนการสอนทีส่ งเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยในระดับ 3.75
จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก ถึง
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.06 (SD=0.28)
ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุง
ควรใหมีการคิดแกปญ
 หาดวยตนเองมากขึน้ และควรใหโอกาสนิสติ ป.เอก และ ป.โท ไปดู
งานตามโรงงานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการหางานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา
สวนของผูใชดุษฎีบัณฑิต
ผูใชดษุ ฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจ ตอ ดุษฎีบัณฑิต ในดานคุณธรรมและจริยธรรม มีคาเฉลี่ยใน
ระดับ 4.75 ในดานความรู มีคาเฉลี่ยในระดับ 4.50 ในดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ยในระดับ
4.37 ในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยในระดับ 4.60 และใน
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยในระดับ 4.25
จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินทุกดัชนีอยูในระดับมาก ถึง
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.49 (SD=0.19)
ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุง
ควรใหบัณฑิตไดใชความรูความสามารถของตัวเองในการแกไขปญหาตาง ๆ จากพืน้
ฐานความรูของตนเองในระหวางการศึกษา เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและความมั่นใจในตัวเอง
เพิ่มมากขึ้น
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ภาคผนวก จ

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ–สกุล
ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ
ตําแหนงทางวิชาการ ผูช วยศาสตราจารย
สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
026495000 ตอ 8454
เบอรติดตอ
teerayuth@swu.ac.th
E-mail
เคมีอนินทรีย
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานทีศ่ ึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D. (Chemistry)

ปริญญาตรี

วท.บ.เคมี

Michigan Technological
University
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2539

ผลงานทางวิชาการ
1. Liwporncharoenvong, T.; and Luck, R. L.; Tetrakis( -4-chlorophenoxy acetato- 2 O,O’)dimolybdenum(II). J. Cryst. Sec E. 2005, E61, m1191-m193.
2. Liwporncharoenvong,T.; Lu, T. B.; Luck, R. L. Syntheses, electrochemistry, and
geometrical arrangements of two quadruply bonded dimolybdenum complexes containing
hydroxyl group. Inorg. Chim. Acta, 2002, 329, 51.
3. Liwporncharoenvong, T.; Luck, R. L. The effects, assessed by electrochemical techniques
and single crystal structures, of ortho substitution on benzoate ligands supporting the
quadruply bonded dimolybdenum bond. Inorg. Chim. Acta. 2002, 340, 147.
4. Liwporncharoenvong, T.; Luck, R. L. Quadruply bonded dimolybdenum surrounded by
dendrons: preparation, chracterization and electrochemistry. J. Am. Chem. Soc. 2001,
123, 615.
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
คม100 คม316 คม395 คม493
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา คม612
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ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
1
2

รายวิชา
คม516
คม612

ชื่อ–สกุล
นวลละออ รัตนวิมานวงศ
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
026495606
เบอรติดตอ
nuanlaorr@swu.ac.th
E-mail
เคมีวิเคราะห
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห)
วท.ม. (เคมีวิเคราะหและ
เคมีอนินทรียประยุกต)
วท.บ.เคมี

สถานทีศ่ ึกษา
ม.มหิดล
ม.มหิดล

ปที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2543

ม.ศิลปากร

พ.ศ. 2540

ผลงานทางวิชาการ
1. Teerasong, S.; Chan-Eam, S.; Sereenonchai, K.; Amornthammarong, N.;
Ratanawimarnwong N.; Nacapricha D.; A reagent-free SIA module for monitoring of
sugar, color and dissolved CO2 content in soft drinks. Anal. Chim. Acta 2010, 668, 4753.
2. Teerasong, S.; Amornthammarong, N.; Grudpan, K.; Teshima, N.; Sakai, T.; Nacapricha
D.; Ratanawimarnwong N.; A multiple processing hybrid flow system for analysis of
formaldehyde contamination in food. Anal. Sci. 2010, 26, 629-633.
3. Muncharoen, S.; Sitanurak, J.; Tiyapongpattana, W.; Choengchan, N.; Ratanawimarnwong,
N.; Motomizu, S.; Wilairat, P.; Nacapricha, D.; Quality control of gasohol using a microunit for membraneless gas diffusion. Microchim. Acta 2009, 164, 203-210.
4. Nacapricha, D.; Sangkarn, P.; Karuwan, C.; Waiyawat, W.; Wilairat, P.; Cardwell, T.;
McKelvie I. D.; Ratanawimarnwong, N. Pervaporation-flow injection with
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chemiluminescence detection for determination of iodide in multivitamin tablets, Talanta
2007, 72, 626-633.
5. Ratanawimarnwong, N.; Amornthammarong, N.; Choengchan, N.; Chaisuwan, P.;
Amatatongchai, M.; Wilairat, P.; McKelvie I. D.; Nacapricha, D. Determination of iodide
by detection of iodine using gas-diffusion flow injection and chemiluminescence, Talanta
2005, 65, 756-761.
6. Nacapricha, D.; Uraisin, K.; Ratanawimarnwong, N.; Grudpan, K. Simple and selective
method for determination of iodide in pharmaceutical products by flow injection analysis
using the iodine-starch reaction, Anal. Bioanal. Chem. 2004, 378, 816-821.
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
คม100 คม352 คม353
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา คม 558 คม650 คม654 คม594
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
1
2

รายวิชา
คม558
คม594

ชื่อ–สกุล
ประเสริฐ พัฒนาประทีป
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
026495604
เบอรติดตอ
prasert@swu.ac.th
E-mail
เคมีอินทรีย
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานทีศ่ ึกษา

วท.ด. (เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ)
วท.ม. (เคมีประยุกต)
วท.บ.เคมี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2547

ม.รามคําแหง
ม.รามคําแหง

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2534
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ผลงานทางวิชาการ
1. Pattanaprateeb, P.; Ruangrungsi N.; Cordell, G. A. Cytotoxic constituents from Cratoxylum
arborescens. Planta Med. 2005, 71, 181-183.
2. Suksamrarn, A.; Pattanaprateeb, P.; Tanachatchairatana, T.; Haritakun, W.;
Yingyongnarongkul, B.; Chimnoi N. Chemical modifications at 22-hydroxyl group of
ecdysteroids: Alternative structural requirements for high moulting activity. Insect Biochem.
Mol. Biol. 2002, 32, 193-197.
3. Suksamrarn, A.; Pattanaprateeb, P. Selective acetylation of 20-hydroxyecdysone. Partial
synthesis of some minor ecdysteroids and analogues. Tetrahedron 1995, 51, 1063310650.
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
คม295 คม323 คม391
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
1
2

รายวิชา
คม623
คม624

ชื่อ–สกุล
พรพิมล มวงไทย
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
026495000 ตอ 8455
เบอรติดตอ
pornpi@swu.ac.th
E-mail
เคมีวิเคราะห
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานทีศ่ ึกษา

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการ
อาหาร)

ม.เกษตร

วท.ม. (เคมีวิเคราะห)
วท.บ.เคมี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
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การศึกษา
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ผลงานทางวิชาการ
1. Muangthai, P.; Kanthuskampol, A.; Tiyasri, S. Detection of non-enzymatic browning
reaction in Thai herbal medicine. As. J. Food Ag-Ind. 2010, 3, 249-257.
2. Muangthai, P.; Promrong, N.; Wannawong, C. Books of abstracts, Preparation of purified
dye powder from the bark of Livistona speciosa, Proceedings of the International Conference
PACCON 2010, Bangkok, Thailand, January 5-7, 2010.
3. Muangthai, P.; Upajak, P.; Suwunna, P.; Patumpai, W. Development of healthy soy sauce
from pigeon pea and soybean. As. J. Food Ag-Ind. 2009, 2, 291-301.
4. Muangthai, P.; Utmaung, C.; Jongcharoen, J. Development of jelly from Kai algae,
Proceedings of the ICSU, 2009, P015, 465-472.
5. Muangthai, P.; Upajak, P.; Suwunna, P.; Patumpai, W. Development of healthy soy sauce
from Peagion pea and soybean, Proceedings of the International Conference on the role of
Universities in Hands-on Education, Chiangmai, Thailand, 2009, 0-013. (Oral
Presentation)
6. Muangthai, P.; Kanthuskampol, A.; Tiyasri, S. Detection of the nonenzymatic browning
reaction in Thai herbal drugs, Proceedings of the International Conference on the role of
Universities in Hands-on Education, Chiangmai, Thailand, 2009, 0-024. (Oral
Presentation)
7. Muangthai, P.; Chouesain, W.; Tosuntikul, K. Evaluation of rare sugar contents in edible
mushroom, Proceedings of the International Conference on the role of Universities in
Hands-on Education, Chiangmai, Thailand, 2009, 0-017. (Oral Presentation)
8. Muangthai, P.; Depatii, N.; Kanthuskampol, A.; Tiyasri, S. Utilization of dairy waste from
milk industry in production of glycerine and biodiesel, Proceedings of the International
Conference on the role of Universities in Hands-on Education, Chiangmai, Thailand,
2009, 0-054. (Oral Presentation)
9. Muangthai, P.; Surametsakul, P.; Chouesain, W.; Tosuntikul, K. Separation study and
quantitative analysis of trehalose and psicose content in mushroom, Proceedings of the Rare
Sugar Congress, Kagawa, Japan, 2008. (Oral Presentation)
10. Muangthai, P.; Chindaprapan, S.; Decthpanomporn, P. Quantitative analysis of residue
chloride ion in soap by fluorescence quenching technique, Proceedings of the 4th Naresuan
Research Conference, July 28-29, 2008. (Oral Presentation)
11. Muangthai, P.; Chongcharoen, J.; Yaithanat, S. Total phenolic and antioxidative
properties analysis in Kai algae wine, Proceedings of the 34th Congress on Science and
Technology, 2008, B4 B0152.
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12. Muangthai, P.; Upajak, P.; Patumpai, W. Analysis study of protease enzyme and amino
acid contents in production soy sauce from pigeon pea and soybean, Proceedings of the 5th
International Symposium on Biocontrol and Biotechnology, 2007, 68.
13. Muangthai, P.; Soontornsart, P. Quantitative analysis study of proline amino acid content
in honey, Proceedings of the 3rd Naresuan Agriculture Conference, 2007, 114 .
14. Muangthai, P.; Disathaporn, T. Analysis of lactulose in goat milk and cow milk,
Proceedings of the International Rare Sugar Conference, Takamatsu, Japan, November 2025, 2006.
15. Muangthai, P.; Distaporn, T.; Shewthanasoontorn, W. Monitoring of ascorbic acid
phenolic compound and 5-hydroxymethyl-2-furfuraldehyde contents in fermented makiang
juice. Laos J. Applied Sci. 2006, 1, 365-371.
16. Muangthai, P.; Suksaweang, U.; Kieatnarong; P. Detection of 5-hydroxymethyl-2furfuraldehyde in fermented noni juices. KMITL Sci. J. 2006, 6, 517-521. KMITL
Science Journal
17. Muangthai, P.; Surapat S. Free thiol content analysis in heated milk. KU Journal. 2003,
345-352.
18. Muangthai, P. สิทธิบัตร ซีอิ๊วจากถั่วมะแฮะ วันที่ยื่นคําขอ 24 กันยายน 2550 เลขที่คําขอ
0701004709
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
คม253 คม352 คม353 คม397 คม
ปริญญาตรี
476
บัณฑิตศึกษา คม558 คม650 คม654
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
1
2

รายวิชา
คม558
คม654
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ชื่อ–สกุล
อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
026495000 ตอ 8452
เบอรติดตอ
apinyac@swu.ac.th
E-mail
เคมีเชิงฟสิกส
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานทีศ่ ึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

Ph.D. (Chemistry)
วท.บ.เคมี

University of Connecticut
ม.ศิลปากร

ปที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2534

ผลงานทางวิชาการ
1. Malaikaew, P.; Svasti, J.; Kumar, C. V.; Buranaprapuk, A. Photocleavage of avidin by a
new pyrenyl probe. J. Photochem. Photobiol. B 2011, 103, 251–255.
2. Chaivisuthangkura, A.; Malaikaew, Y.; Chaovanalikit, A.; Jaratrungtawee, A.; Panseeta,
P.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, S. Prenylated xanthone composition of the Garcinia
mangostana (mangosteen) fruit hull. Chromatographia 2009, 69, 315–318.
3. Bumrungpert, A.; Kalpravidh, R. W.; Suksamrarn, S.; Chaivisuthangkura, A.;
Jaratrungtawee, A.; Chitchumroonchokchai, C.; Failla, M. L. Bioaccessibility,
biotransformation and transport of xanthones from Garcinia mangostana L. (Mangosteen)
using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells. FASEB J. 2009, 23, 563.7.
4. Bumrungpert, A.; Kalpravidh, R. W.; Suksamrarn, S.; Chaivisuthangkura, A.;
Chitchumroonchokchai, C.; Failla, M. L. Stability, uptake, transport and metabolism of
xanthones from Garcinia mangostana (Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2
human intestinal cells. Mol. Nutr. Food Res., 2009, 53, S54-S61.
5. Buranaprapuk, A.; Malaikaew, Y.; Svasti, J.; Kumar, C. V. Chiral protein scissors
activated by light: Recognition and protein photocleavage by a new pyrenyl probe. J. Phys.
Chem. B 2008, 112, 9258–9265. (This article was selected to be the Research highlight
in NPG Asia materials, November 5, 2008.)
6. Bumrungpert, A.; Malaikaew, Y.; Chaivisuthangkura, A.; Suksamrarn, S.;
Chitchumroonchokchai, C. Bioaccessibility and cellular uptake of xanthones from the
pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2
human intestinal cells. FASEB J. 2007, 21, 701.14.
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7. Buranaprapuk, A., Chaivisuthangkura, P., Svasti, J., and Kumar, C. V. Efficient
Photocleavage of Lysozyme by a new Chiral Probe Letters in organic Chemistry 2005, 2,
554-558.
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
คม235 คม433
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา คม530 คม533 คม760
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
1
2

รายวิชา
คม539
คม760
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ภาคผนวก ฉ

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเคมีประยุกต
เริ่มเปดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1. ปการศึกษาที่ 2555
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับ และตรงกับเนื้อหาที่ทําการสอนมากขึ้น
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารปรั บ ยกเลิ ก และเพิ่ ม บางรายวิ ช า เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
ไมเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
1.หมวดวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
2.หมวดวิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3.ปริญญานิพนธ
36 หนวยกิต
หนวยกิตรวม
48 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
36 หนวยกิต
48 หนวยกิต

รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
คม 516 เคมีของสารประกอบเชิงซอนอินทรีย
ของโลหะทรานซิชัน
3(3-0-6)
CH 516 Chemistry of Organo-transition
Metal Complexes
โครงสรางและการสรางพันธะในสารประกอบ
เชิงซอนอินทรียของโลหะทรานซิชัน วิธีการ
สังเคราะหโดยจําแนกตามชนิดของลิแกนดและ
การสรางพันธะ ปฏิกิริยาของสารอินทรียกับโลหะ
ทรานซิชัน ปฏิกิริยาการเติม การกําจัดและ
ปฏิกิริยาการแทรก การประยุกตของสารประกอบ
อินทรียของโลหะทรานซิชัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คม 516 เคมีของสารเชิงซอนโลหะอินทรียของ
โลหะแทรนซิชัน
3(3-0-6)
CH 516 Chemistry of Organo-transition
Metal Complexes
โครงสรางและการสรางพันธะในสารเชิงซอนโลหะ
อินทรียของโลหะแทรนซิชันวิธีการสังเคราะหโดย
จําแนกตามชนิดของลิแกนดและการสรางพันธะ
ปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย กั บ โลหะแทรนซิ ชั น
ปฏิ กิ ริ ย าการเติ ม การกํ า จั ด และปฏิ กิ ริ ย าการ
แทรก การประยุกตของสารเชิงซอนโลหะอินทรีย
ของโลหะแทรนซิชัน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลงชื่อ
วิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
คม 525 วิธีทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
3(3-0-6)
CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic
Chemistry
วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนโครงสราง
ของสารประกอบอินทรีย โดยเนนเฉพาะการใช
เทคนิคใหมๆ เทคนิคฟูริเอียรทรานสฟอรม
อินฟราเรด ฟูริเอียรทรานสฟอรมนิวเคลียรแมก
เนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรสโกป
คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง 1
3(3-0-6)
CH 527 Advanced Organic Reactions I
ปฏิกิริยาเคมีอินทรียชนิดใหมๆ กลไกของ
ปฏิกิริยา สารมัธยันตรที่วองไวและการประยุกตใช
ในการสังเคราะห
คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 3(3-0-6)
CH 528 Physical Organic Chemistry
หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมเชิงจลนพลศาสตรและเชิง
อุณหพลศาสตร ผลของไอโซโทปและความ
สัมพันธระหวางโครงสรางกับความวองไวของ
ปฏิกิริยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมี
อินทรีย 3(3-0-6)
CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic
Chemistry
วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนโครงสราง
ของสารประกอบอินทรีย การใชเทคนิคใหม ๆ
อินฟราเรด
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
สเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมตรี

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลงชื่อ
วิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง
3(3-0-6)
CH 527 Advanced Organic Reactions
ปฏิกิริยาเคมีอินทรียชนิดใหมๆ
กลไกของ
ปฏิกิริยา สารมัธยันตรที่วองไวและการประยุกตใช
ในการสังเคราะห
คม 528 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 3(3-0-6)
CH 528 Physical Organic Chemistry
หลักสําคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา
จลนพลศาสตร และเทอรโมไดนามิกส
ผลของไอโซโทป ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และความวองไวตอปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซ
คลิก ปฏิกิริยาทางแสง
คม 539 อุณหพลศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
CH 539 Advanced Thermodynamics
อุณหพลศาสตรแบบดั้งเดิมและอุณหพลศาสตร
เชิงสถิติ การอธิบายระบบของสสารดวยอุณหพล
ศาสตรเชิงสถิติ การประยุกตอุณหพลศาสตรเชิง
สถิติในการศึกษาสมบัติทางเคมีของสาร
คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป2
คม 558 เคมีวิเคราะหสเปกโทรสโกป 2
(2-0-4)
(2-0-4)
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
CH 558 Spectroanalytical Chemistry
หลักการวิเคราะหของเทคนิคทางสเปกโทรสโกป สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่น
ในระดับโมเลกุลและอะตอมวิธีการวิเคราะหดวย แมเหล็กไฟฟาในระดับอะตอมและโมเลกุล
เครื่องมือขั้นสูงและการประยุกตใชของเทคนิค
หลักการ วิธีการวิเคราะห และรายละเอียด
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคนิคทางสเปกโท
ตางๆ เชน อะตอมมิกแอบซอรพชัน อะตอม
มิกอิมิสชัน อินฟราเรด รามาน และนิวเคลียรแมก รสโกป แตละประเภท รวมไปถึงขอจํากัด และการ
เนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป แมสสเปกโทรเม ประยุกตเทคนิค
ตรี เปนตน

เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

รายวิชาใหม

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
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คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา
2(2-0-4)
CH 559 Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎีของเคมีวิเคราะหทางไฟฟา เทคนิคการ
วิเคราะหและการประยุกตในทางไฟฟาเคมีไดแก
โพเทนชิโอเมตรี คูลอมเมตรี และ โวแทมเมตรี
-

คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
2(0-6-0)
CH 594 Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือที่ใชเทคนิค
ทางสเปกโทรสโกป ไฟฟาเคมี และการแยกสาร
คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
CH 612 Selected Topics in Inorganic
Chemistry
พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีอนินทรีย
รวมทั้งการประยุกตใช
คม 614 เคมีชีวอนินทรีย
2(2-0-4)
CH 614 Bioinorganic Chemistry
บทบาทของโลหะไอออนในระบบชีวภาพ โปรตีน
และเอนไซมที่มีโลหะเปนองคประกอบที่จําเปนใน
สิ่งมีชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คม 559 เคมีวิเคราะหทางไฟฟา
2(2-0-4)
CH 559 Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎีเคมีวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะห
ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทางไฟฟาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟา
ตาง ๆ และการวัดคาการนําไฟฟา
คม 589 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับการวิจัย
1(1-0-2)
CH 589 Intellectual Property for Research
พื้นฐาน และหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย
ดานทรัพยสินทางปญญาที่เปนสากล ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาทางเคมี การ
ปกปองความหลากหลายพันธุพืช ภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย เครื่องหมายการคา สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร การออกแบบดานอุตสาหกรรม
แผนภูมิวงจรรวม และความลับทางการคา รวมทั้ง
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร
คม 594 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
2(0-6-0)
CH 594 Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการและการประยุกตโดยใชเครื่องมือทางส
เปกโทรสโกป เครื่องมือทางเคมีไฟฟา และ
เครื่องมือทางโครมาโทกราฟ
คม 612 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
CH 612 Selected Topics in Inorganic
Chemistry
ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอนินทรีย และ
เคมีอนินทรียประยุกต
คม 714 เคมีชีวอนินทรีย
2(2-0-4)
CH 714 Bioinorganic Chemistry
บทบาทและผลกระทบของไอออนของโลหะต อ
สิ่งมีชีวิต การศึกษาสารชีวโมเลกุล ที่มีโลหะเปน
องคประกอบ เชน โปรตีนและเอนไซม เมทาบอลิ
ซึมและสมบัติการเปนยาของไอออนของโลหะ

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

รายวิชาใหม

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

1. เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
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คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
CH 623 Selected Topics in Organic
Chemistry
พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีอินทรีย
รวมทั้งการประยุกตใช
-

คม 627 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง 2
2(2-0-4)
CH 627 Advanced Organic Reactions II
ปฏิกิริยาของสารประกอบออรกาโนซัลเฟอร
ออรกาโนฟอสฟอรัส ออรกาโนซีลีเนียมออรกา
โนทิน ออรกาโนซิลิคอน ออรกาโนอะลูมิเนียม
ออรกาโนทิทาเนียม ออรกาโนคอปเปอร ออรกา
โนโบรอน และออรกาโนซิงก การใช
สารประกอบเหลานี้ในการสังเคราะหทางเคมี
อินทรีย
คม 636 เคมีคํานวณในเคมีเชิงฟสิกส
2(2-0-4)
CH 636 Computational Chemistry in Physical
Chemistry
ทบทวนเคมีควอนตัม ทฤษฎีออรบิทัลเชิง
โมเลกุล การคํานวณแบบแอบอินนิชิโอ แบบเซมิ
เอมพิริคัลและกลศาสตรโมเลกุล การประยุกตใน
เคมีเชิงฟสิกส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คม 715 เคมีของการเรงปฏิกิริยา
2(2-0-4)
CH 715 Catalytic Chemistry
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเคมีของการเรงปฏิกิริยา สมบัติ
ทางเคมีและทางกายภาพของสารเรงปฏิกิริยา การ
พัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธและวิวิธพันธ
การประยุกตการเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
คม 623 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
CH 623 Selected Topics in Organic
Chemistry
ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีอินทรีย และ
เคมีอินทรียประยุกต
คม 624 การสังเคราะหทางเคมีอินทรียขั้นสูง
2(2-0-4)
CH 624 Advanced Organic Synthesis
ความกาวหนาของวิธีสังเคราะหสารอินทรียใน
ปจจุบัน การวิเคราะหและการวางแผนสังเคราะห
สารอินทรียเพื่อไปสูโมเลกุลเปาหมายชนิดตาง ๆ
-

ยกเลิกรายวิชา

คม 636 เคมีคํานวณขั้นสูง
2(1-3-2)
CH 636 Advanced Computational Chemistry
หลักการและการประยุกตใชทฤษฏีทางเคมี
ควอนตัมและการทดลองโดยใชเทคนิคการ
คํานวณดวยคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาดานเคมี

1. เปลี่ยนแปลงชื่อ
วิชา
2. เปลี่ยนแปลง
จํานวนหนวยกิต
3. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
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หมายเหตุ
รายวิชาใหม

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

รายวิชาใหม
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คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
CH 654 Selected Topics in Analytical
Chemistry
พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีวิเคราะห
รวมทั้งการประยุกตใช
คม 655 วิธีการแยกสาร
2(2-0-4)
CH 655 Separation Techniques
หลักการในการแยกสารดวยวิธีการตกตะกอน
การกลั่น การตกผลึก หลักการและการ
ประยุกตใชเทคนิคทางโครมาโทกราฟชนิดตางๆ
และเทคนิค
อิเล็กโทรโฟรีซิส
คม 657 การสังเคราะหขั้นสูงทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
CH 657 Advanced Organic Synthesis
วิธีสังเคราะหทางเคมีอินทรียที่ใชในปจจุบัน การ
วิเคราะหและการวางแผนการสังเคราะหเพื่อ
นําไปสูโมเลกุลเปาหมายชนิดตางๆ
คม 671 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม
2(2-0-4)
CH 671 Chemical Application of Group
Theory
นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิง
โมเลกุล กลุมชี้บง และตารางอัตลักษณ การ
รวมตัวเชิงเสนของออรบิทัลเชิงอะตอม สมมาตร
ในทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริไดเซชันและ
ออรบิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรและกลุมบงชี้ใน
ทฤษฎีสนามลิแกนดและการสั่นของโมเลกุล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คม 638 หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
2(2-0-4)
CH 638 Selected Topics in Physical
Chemistry
พัฒนาการและทฤษฎีใหมๆทางเคมีเชิงฟสิกส
รวมทั้งการประยุกตใช
คม 654 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
CH 654 Selected Topics in Analytical
Chemistry
ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีวิเคราะหและ
เคมีวิเคราะหประยุกต
คม 655 วิธีการแยกสาร
3(3-0-6)
CH 655 Separation Techniques
หลักการในการแยกสารดวยวิธีการตกตะกอน
การกลั่น การตกผลึก หลักการและการประยุกต
เทคนิคทางโครมาโทกราฟแบบ ตางๆ และ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส
-

คม 716 การประยุกตเชิงเคมีของทฤษฎีกลุม
2(2-0-4)
CH 716 Chemical Application of Group
Theory
นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตรเชิง
โมเลกุล กลุมชี้บง และตารางอัตลักษณ การ
รวมตัวเชิงเสนของออรบิทัลเชิงอะตอม สมมาตร
ในทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ไฮบริไดเซชันและ
ออรบิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรและกลุมบงชี้ใน
ทฤษฎีสนามลิแกนดและการสั่นของโมเลกุล

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
รายวิชาใหม

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

1. เพิ่มจํานวน
หนวยกิต
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
คม 672 โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี
2(2-0-4)
CH 672 Chromatography-Mass Spectrometry
หลักการและเครื่องมือของเทคนิคแมสสเปกโทร
เมตรีเมื่อตอกับเทคนิคแกสโครมาโทกราฟและ
เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง
การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ การนําไปประยุกตในงานดานตางๆ
ไดแก ดานสิ่งแวดลอม ดานการแพทย ดานนิติ
วิทยาศาสตร เภสัชศาสตร อาหาร ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ และปโตรเลียม
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี
ประยุกต
2(0-6-0)
CH 677 Experimental Design in Applied
Chemistry
การคนควา ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะ
เรื่องตามความสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและความ
ชํานาญในการทดลองแบบประยุกต โดยนํา
เครื่องมือและเทคนิคตางๆ มาประยุกตใช
-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คม 757 โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี
2(2-0-4)
CH 757 Chromatography-Mass Spectrometry
หลักการและเครื่องมือของเทคนิคแมสสเปกโทรเม
ตรีเมื่อตอกับเทคนิคแกสโครมาโทกราฟและเทคนิค
โครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ
การนําไปประยุกตในงานดานตางๆ ไดแก ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการแพทย ดานนิติวิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร อาหาร ผลิตภัณฑธรรมชาติ และ
ปโตรเลียม
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมีประยุกต
2(2-0-4)
CH 677 Experimental Design in Applied
Chemistry
การคนควา ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเรื่อง
ตามความสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญใน
การทดลองแบบประยุกต โดยนําเครื่องมือและ
เทคนิคตางๆ มาประยุกตใช
คม 678 เคาโครงงานวิจัยใหมทางเคมี 2(2-0-4)
CH 678 Original Research proposal in Chemistry
การนําเสนอและวิเคราะหประเด็นปญหาที่สรางขึ้น
จากการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการ
วิจัยทางเคมี การออกแบบและนําเสนอโครงงานวิจัย
ใหมและอภิปรายรวมกันระหวางนิสิตและอาจารย
คม 682 เคมีสะอาด
2(2-0-4)
CH 682 Green Chemistry
หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะหระดับไมโคร
ทางเลือกในการใชรีเอเจนต การใชตัวเรงปฏิกิริยา
ทางชีวภาพในการแบบไมกระทบกับสิ่งแวดลอม
คม 683 การออกแบบและคนพบยา 2(2-0-4)
CH 683 Drug Design and Discovery
การคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใชเปนสาร
ตนแบบในการพัฒนาเปนยาตัวใหม วิธีการ
ออกแบบ การสังเคราะห และการวิเคราะหโดย
การบูรณาการความรูทางเคมีทุกสาขา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
กลุมวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

เปลี่ยนแปลง
หนวยกิต

รายวิชาใหม

รายวิชาใหม

รายวิชาใหม
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