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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหาดใหญ่     คณะวิทยาศาสตร์     ภาควิชาเคมี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1  รหัสหลักสูตร  25500101111076 
 1.2  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
     ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Chemistry (International Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Chemistry) 
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Chemistry) 
 

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี    
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบและหลักสูตร 
 5.1. รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 

 5.2. ภาษาที่ใช้  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 5.3. การรับนักศึกษา  
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 

 5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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 5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560   

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554     
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 14(4/2559) 

 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 381(1/2560) 

 เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห ง

ชาติ ในปีการศึกษา 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
1) อาจารย์สาขาเคมีในสถาบันอุดมศึกษา
2) นักวิจัยเคมีในหน่วยงานราชการ/เอกชน
3) ประกอบกิจการส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับสารเคมี

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
รองศาสตราจารย ์ นายพงศธร  อมรพิทักษ์สุข Dr. de 3ème cycle (matériaux), 

   U. Montpellier II, France, 2550 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย ์
   ประยุกต์), ม.มหิดล, 2545 
วท.บ. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจงดี  ธรรมเขต ปร.ด. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร์, 2550
วท.บ. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนรารักษ์  หลีสกุล Dr.Techn. (Photochemistry), Graz U. of 
   Technology, Austria, 2550 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), ม.สงขลานครินทร์, 
   2544 
วท.บ. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุดา  จักรทอง ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม.มหิดล, 2547 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุรจิตร  ทีฆสกุล Ph.D. (Chemical Engineering), U. of 
   Missourri-Columbia, U.S.A., 2540 
วท.ม. (ฟิสิคัลเคมี), ม.มหิดล, 2529 
วท.บ. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2526 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม       
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12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และข้อ 11.2 ต อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ  (ถาม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เป ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อให บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

 ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1.1   ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีที่มคีวามรู้ภาคทฤษฎีที่ลึกซึ้ง เข้าใจกระบวนการสร้างความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์อันดีต่อเพ่ือนร่วมงานทุกชาติทุกภาษา 

 1.2  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต จ าเป็นต้องอาศัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมี
ความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจสูง และประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อ
เสถียรภาพและความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ จ าเป็นต้องอาศัยวิชาเคมีซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่เป็นพื้นความรู้ที่
ส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสูง เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผ่านมาเริ่มต้นจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระดับโมเลกุลทั้งสิ้น ดังนั้นบุคลากรทางด้านเคมีจึงจ าเป็นต้องมีสามารถ
ในการประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมและน าไปสู่นวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาประเทศ และลดการน าเข้า
บุคลากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันทางวิชาการข้ันสูงในภาคใต้ มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ต่อการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อความเจริญของโลก ภาควิชาเคมีได้ตระหนัก
ถึงหน้าที่ในส่วนของการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาเคมีให้ทันสมัย  มีคุณธรรม  และทันต่อ
สถานการณ์ในวงวิชาการ จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตลอดมา  เพ่ือให้การเรียนการ
สอนและงานวิจัยมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษาจะได้รับสิ่งที่ดีท่ีสุดทาง
วิชาการอยู่เสมอ 

1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่   
1. มีความรู้ในภาคทฤษฎีที่ลึกซึ้งและทันสมัย  มีทักษะกระบวนการวิจัย และสามารถบูรณา

ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างดีทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงาน 
3. มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมสูง ไม่เห็นประโยชน์ของตนแต่ฝุายเดียว
4. มีความรอบรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มพูนความรู้ของตนให้ทันสมัยอยู่

เสมอ  
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
    คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
- ติดตามประเมินหลักสูตร   
  อย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมนิ 
  หลักสูตร 
- จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จ

การศึกษาตามแผน 
2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน - ประเมินรายวิชา 

- ประเมินการสอนของ 
  อาจารย์ 

- ผลการประเมินรายวิชา 
- ผลการประเมินการสอนของ 
  อาจารย์ 

3. ปรับปรุงการวิจัย - เพ่ิมจ านวนห้องวิจัยและ 
  เครื่องมือวิจัย 

- จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนเครื่องมือวิจัยเพิ่มข้ึน 
- ผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ  
   ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  
 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

 1.3  การเทียบเคียงหน วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
 
 

 2.2  คุณสมบัติของผู เขาศึกษา 
  

 แผน ก แบบ ก 2  
 1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือ
เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ  
 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50  มีประสบการณ์ใน
การท างานที่เก่ียวข้องกับเคมี ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 
 3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเข า             
 พ้ืนฐานและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร 
 

 2.4  กลยุทธ ในการด าเนินการเพื่อแกไขป ญหา/ขอจ ากัดของนักศึกษาในข อ 2.3 
  ก าหนดให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษเข้าเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนพิเศษท่ีจัด
โดยทางคณะฯ และโปรแกรม Tell me more ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา แผน ก 2 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
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 2.8  การเทียบโอนหน วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร  
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต  
   - หมวดวิชาบังคับ   4 หน่วยกิต  
   - หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต   
   - วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต   
 

  3.1.3 รายวิชา  
  3.1.3.1 รายวิชา  
 หมวดวิชาบังคับ 
 324-501 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4)  
  Research Methodology  
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1                      1(0-2-1)  
                    Seminar in Chemistry  I  
 324-68 2  สัมมนาวิชาการทางเคมี 2                      1(0-2-1)   
                    Seminar in Chemistry  II 
 
 หมวดวิชาเลือก  
 เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต 
      324-50 2 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคมี 2 (2-0-4)  
                      Physical Methods in Chemistry  
      324-5 03  เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคมี  3(3-0-6)  
     Characterization Techniques in Chemistry  
      324-511  เคมีโคออร์ดิเนชัน       3(3-0-6)  
     Coordination Chemistry  
 324-512  กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์                    2(2-0-4)  
                     Mechanisms in Inorganic Reactions  
      324-51 3 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก                 2(2-0-4)  
                    Chemistry of Organometallic Compounds  
      324-51 4 เคมีชีวอนินทรีย์                              2(2-0- 4)  
                    Bioinorganic Chemistry  
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 324-521  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1                          2(2-0-4)  
                      Advanced Physical Chemistry  I  
 324-52 2 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2                          2(2-0-4)  
                      Advanced Physical Chemistry  II  
      324- 523 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี   3 (3-0-6)  
                      Molecular Structure and Spectroscopy  
 324-52 4 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์                          2(2-0- 4)  
                      X-ray Crystallography  
 324- 525 เคมีค านวณ 3(3-0- 6) 
  Computational Chemistry 
      324-5 31 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
                      Advanced Organic Chemistry 
 324-532 สเปกโทรสโกปีข้ันสูงในเคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
                      Advanced Organic Spectroscopy  
 324-5 33 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3 (3-0-6)  
                      Natural Products of Interest  
      324-5 34 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
                      Advanced Organic Synthesis 
 324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง 2 (2-0-4) 
  Advanced Heterocyclic Chemistry 
 324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห์  2 (2-0-4) 
  Organometallic Compounds in Organic Synthesis 
 324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์ 2 (2-0-4) 
  Organic Free Radical Chemistry 
 324-54 1 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟูาเคมี 3(3-0- 6) 
  Electrochemical Analysis  
 324-54 2 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี 3(3-0- 6) 
  Spectroscopic Analysis  
 324-54 3 การแยกสารทางเคมี 3(3-0- 6) 
  Chemical Separations  
      324-54 4 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์  3(3-0-6)  
  Chemical Sensors and Biosensors 
 324-5 45 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3( 3-0-6) 
  Environmental Toxicology  
 324-5 51 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี   4(4-0-8)  
                     Chemical Energy Conversion and Storage 
      
 



  

11 
 

 324-552  ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ 2(2-0-4)  
     Biomass and Biofuel Technologies 
      324-553 จลน พลศาสตร์เคมีขั้นสูง 3(3-0- 6)  
     Advanced Chemical Kinetics 
      324-554  วัสดุอนินทรีย์ 2(2-0-4)  
     Inorganic Materials 
      324-555  การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0- 6)  
     Catalyst Design 
      324-611  เคมีสถานะของแข็ง                           2(2-0- 4)  
                     Solid State Chemistry  
 324-61 2 เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0- 4)  
         Supramolecular Chemistry 
     324-61 8 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1                 2(2-0- 4)  
                     Special Topics in Inorganic Chemistry I  
      324-61 9 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2                 2(2-0- 4)  
                    Special Topics in Inorganic Chemistry II  
 324-62 8 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1           2(2-0- 4)  
                      Special Topics in Physical Chemistry I  
      324-629 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2            2(2-0- 4)  
                      Special Topics in Physical Chemistry II  
 324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2(2-0-4) 
  Special Topics in Organic Chemistry I 
 324-639 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2  2 (2-0-4) 
  Special Topics in Organic Chemistry II 
 324-64 1 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4)
  Environmental Chemical Analysis 
 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2(2-0-4)  
  Sample Preparation for Trace Analysis   
 324-64 8 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0- 4) 
  Special Topics in Analytical Chemistry I 
 324-64 9 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0- 4) 
  Special Topics in Analytical Chemistry II 
     324-6 58 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ 1                 2(2-0- 4)  
                     Special Topics in Materials Chemistry I  
      324-6 59 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 1                 2(2-0- 4)  
                    Special Topics in Energy Chemistry I  
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                 วิทยานิพนธ์  
 325-691 วิทยานิพนธ์ 1 8(0-54-0)  
                       Thesis  
 
 

 3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
   รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   
 ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาเคมี  ซึ่งแยกใช้เป็น 2  กรณี ดังนี้  
 324  ใช้ส าหรับวิชาประเภทบรรยายหรือสัมมนา     
 325  ใช้ส าหรับวิชาประเภทปฏิบัติการ   
  ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
 เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 เลข 7 หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไป  
 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์  
 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  
 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์  
 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 
 เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและเคมีพลังงาน    
 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา  
 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาประเภทวิจัย โครงงาน หรือ วิทยานิพนธ์   
 ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 

  3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา  
   แผน ก แบบ ก 2  
 

ภาคการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 324-501 ระเบียบวิธีวิจัย            2 หน่วยกิต 
324-xxx วิชาเลือก                   7 หน่วยกิต 

324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1     1 หน่วยกิต  
325-691 วิทยานิพนธ์                      9 หน่วยกิต 

2 324-xxx วิชาเลือก                   7 หน่วยกิต 
325-691 วิทยานิพนธ์               3 หน่วยกิต 

324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2     1 หน่วยกิต  
325-691 วิทยานิพนธ์                      6 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

 
 
 3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา  
 
324-501 ระเบียบวิธีวิจัย  2(2-0-4) 
 Research Methodology 
 แนวคิดและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทาง  การเขียนโครงงานวิจัย  การใช้หลักสถิติใน
การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล   การวางแผนการทดลอง  วิธีการทดลอง  การบันทึกข้อมูล    การ
วิเคราะห์  สรุปผลการทดลอง  จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย 
 Concepts and sources of data pertinent to research ; writing research 
proposal ; use of statistics for planning and analysing data ; experimental design ; 
procedure ; data logging ; analysing ; summarizing the experiment ;   researchers’ code 
of ethics 
 
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคมี             2(2-0-4)  
         Physical Methods in Chemistry    
 สเปกโทรสโกปีส าหรับ งานวิจัยทางด้านฟิสิคัลและอนินทรีย์ : อินฟราเรดและรามาน  
สเปกโทรสโกปี ยูวีวิสซิเบิลสเปกโทรสโกปี  นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปีของธาตุอื่น
นอกเหนือจากโปรตอ น อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์   เอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี  และ  
แมสสเปกโทรเมตรี     
 Spectroscopy for physico-inorganic researches: infrared and Raman 
spectroscopy, UV-vis spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy of 
elements other than proton, electron spin resonance; x-ray photoelectron 
spectroscopy and mass spectrometry 
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324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคมี             3(3-0-6)  
         Characterization Techniques in Chemistry   
 หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและส่องกราด  การวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์ในระดับจุลภาค การเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์ของผงผลึก การวิเคราะห์ลักษณะรูพรุน และการวิเคราะห์ทางความร้อน 
 Principles and applications of characterization techniques based on 
transmission and scanning electron microscope, x-ray microanalyzer, x-ray powder 
diffraction, porosity analysis and thermal analysis   
 
324-511  เคมีโคออร์ดิเนชัน       3(3-0-6)  
   Coordination Chemistry  
 สารประกอบโคออร์ดิเนชันของธาตุแทรนซิชันกลุ่มดี    ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้อธิบายพันธะใน
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  การจ าแนกลิแกนด์ตามชนิดของอะตอมที่จับโลหะ สมบัติทางแม่เหล็ก
และสเปกตรัมการดูดกลืน เคมีของธาตุแทรนซิชันแถวที่หนึ่ง  หัวข้อใหม่อ่ืน  ๆ ของสารประกอบ      
โคออร์ดิเนชันที่น่าสนใจ สารประกอบโคออร์ดิเนชันของธาตุแทรนซิชันกลุ่มเอฟ  
 Coordination chemistry of the d-block elements; bonding theories relevant 
to bonding in coordination compounds; classification of ligands by donor atoms, 
magnetic property and absorption spectra; chemistry of the first transition series; 
new aspects of current interest in coordination chemistry; coordination chemistry of 
the f-block elements    
 
324-512  กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์                        2(2-0-4)  
             Mechanisms in Inorganic Reactions  
 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย์ ปฏิกิริยาการแทนที่ลิแกนด์     
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเหนี่ยวน าโดยแสง ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยน
ลักษณะการจัดเรียงของอะตอมภายในโมเลกุล  ปฏิกิริยาที่เกิดเร็ว  โวลแทมเมตรี  ลูมิเนสเซนซ์สเปกโทร
เมตร ี
 Kinetics and mechanisms of inorganic reactions ; ligand substitutions ; 
oxidation -reduction  reactions; photo-induced electron transfer; reactions with 
stereochemical and conformational changes ; fast reactions ; voltammetry ; 
luminescence spectrometry 
 
324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก          2(2-0-4) 
 Chemistry of Organometallic Compounds  
 การสังเคราะห์ สมบัติทางเคมีและกายภาพ พันธะระหว่างโลหะกับลิแกนด์สารอินทรีย์      
ปฏิกิริยาของสารออร์แกโนเมทัลลิกของโลหะแทรนซิชันและโลหะในกลุ่มหลัก การใช้ประโยชน์     
สารออร์แกโนเมทัลลิก  
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 Syntheses, chemical and physical properties , bonding between metals and 
organic ligands; reactions of organometallic compounds of transition metals and 
metals of the main groups; benefit uses of organometallic compounds 
 
324-514 เคมีชีวอนินทรีย์                               2(2-0-4)  
             Bioinorganic Chemistry  
 การเกิดและบทบาทของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ  โปรตีนและโลหะที่ส าคัญทาง
สรีรวิทยา กระบวนการเมทาบอลซิิม ไอออนโลหะและสารคีเลตในทางการแพทย์ 
 Formation and role of metal ions in biological systems ; proteins and metal 
ions and their physiological significance ; metabolisms ; metal ions and chelating 
agents in medicine 
 
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง 1                         2(2-0-4)  
             Advanced Physical Chemistry  I  
 หัวข้อขั้นสูงที่เก่ียวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์ : อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีเคมีไฟฟูา    
จลนพลศาสตร์เคมี  
 Advanced topics in physical chemistry :  thermodynamics ;  electrochemical  
theory; chemical kinetics 
 
324-522 เคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง 2                         2(2-0-4)  
             Advanced Physical Chemistry  II  
             การประยกุตใ์ช้ทฤษฎีกลุม่ทางเคมี เคมีค านวณทางคอมพิวเตอร์ อุณหพลศาสตร์-เชิงสถิติ 
            Chemical applications in group theory; computational chemistry ; statistical 
thermodynamics 
 
324-523 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี   3(3-0-6)  
             Molecular Structure and Spectroscopy  
 ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมกับสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล อิเล็กทรอนิกสเปกโทรสโกปี  
สเปกโทรสโกปีแบบหมุนและแบบสั่น     
 Quantum mechanic al theory of molecular spectroscopy; electronic 
spectroscopy; rotational and vibrational spectroscopy 
 
324-524  ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์                       2(2-0-4)  
             X-ray Crystallography  
 ทฤษฎีการเลี้ยวเบน การประยุกต์เทคนิคการเลี้ยวเบนในปัญหาทางเคมี ทฤษฎีการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ์ต่อผลึกเดี่ยว เทคนิคการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาโครงสร้างโมเลกุล  
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 Diffraction theory ; application of diffraction techniques to chemical 
problems ; single crystal X-ray diffraction theory ; computational and analyzing 
techniques to determine molecular structure 
 
324-525 เคมีค านวณ            3(3-0-6) 
           Computational Chemistry 
 เทคนิคการค านวณทางคอมพิวเตอร์ : วิธีกลศาสตร์โมเลกุล วิธีแอปอินนิชิโอ  วิธีเซมิเอมพิริ -
คัล ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น วิธีโมเลกูลาร์ไดนามิกส์ และวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่  การท านาย
โครงสร้าง พลังงานและคุณสมบัติต่าง ๆ ของโมเลกุลและระบบโมเลกุลอื่น ๆ 
 Computational techniques : molecular mechanics , ab initio , semiempirical , 
molecular orbital methods density functional theory, molecular dynamics and newly 
developed methods ; predicti on of structures , energies and properties of molecules 
and molecular systems 
 
324-531   เคมีอินทรีย์ข้ันสูง                    3(3-0-6)   
 Advanced Organic Chemistry   
 การอธิบายโครงสร้างโมเลกุลด้วยทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล   สเตอริโอ
เคมีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยา เทอร์โมไดนามิกส์และจลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์อินทรีย์ ปฏิกิริยาหลักในเคมีออร์แกโนเมทัลลิก 
 Description of molecular structure using valence bond theory; molecular 
orbital theory; stereochemistry involving reaction selectivity; thermodynamics and 
kinetics of organic reactions; reactions of organic intermediates; principal  reactions in 
organometallic chemistry 
 
324-532   สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์          3(3-0-6)   
             Advanced Organic Spectroscopy 
   เทคนิคทันสมัยของอัลตราไวโอเลต -วิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
และแมสสเปกโทรสโกปี และเซอ ร์คิวลาร์ไดโครอิสซึม -ออพติคัลโรทาทอรีดิสเพอร์ชันในงานวิจัยทาง
เคมีอินทรีย์  
    Modern techniques of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic 
resonance and mass spectroscopy and circular dichroism-optical rotatory dispersion in 
organic chemistry research 
 
324-533  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3(3-0-6)   
              Natural Products of Interest  
           โครงสร้าง  วิถีชีวสังเคราะห์  กระบวนการแยกให้บริสุทธิ์  ลักษณะเฉพาะทางสเปกโทร - 
สโกปี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่คัดเลือก แนวคิด
การน าสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 
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  Structures, biosynthetic pathways, methods of purification, spectroscopic 
characteristics, structural modification and biological activities of selected natural 
products; concept of natural product utilization 
 
324-534  อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง                    3(3-0-6)   
    Advanced Organic Synthesis 
          การสังเคราะห์แบบอสมมาตรโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ร่วมสมัยและทันสมัย  การ
ประยุกต์ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
 Asymmetric synthesis by contemporary and modern organic reactions; 
applications in natural product synthesis 
 
324-535  เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง          2(2-0-4)   
 Advanced Heterocyclic Chemistry 
           โครงสร้างของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก สมบัติทางเคมีและปฏิกิริยาเคมีของสาร  
ประกอบเฮเทอโรไซคลิก วิธีการสังเคราะห์ที่ทันสมัยของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก  
 Structures of heterocyclic compounds; chemical properties and chemical 
reactions of heterocyclic compounds; modern synthetic methodologies of 
heterocyclic compounds 
 
324-536  สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห์ 2(2-0-4) 
  Organometallic Compounds in Organic Synthesis 
 หลักการของเคมีออร์แกโนเมทัลลิก  กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาทางเคมีที่มีโลหะเป็น
ตัวเร่ง การประยุกต์ใช้สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ 
 Principles of organometallic chemistry; reaction mechanisms; metal-
catalyzed organic reactions; applications of organometallic compounds in organic 
synthesis 
 
324-537  เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์ 2(2-0-4)   
 Organic Free Radical Chemistry 
  อนุมูลอิสระอินทรีย์  ตัวริเริ่ม ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระแบบลูกโซ่  ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระแบบ
ปริมาณสัมพันธ์ การจัดเรียงตัวใหม่ การควบคุมสเตอริโอเคมี  การเกิดพอลิเมอร์  อนุมูลอิสระในระบบ
ชีววิทยา 

 Organic free radicals; initiators; radical chain reactions; stoichiometric radical 
reactions; radical rearrangements; control of stereochemistry; free radical 
polymerizations; free radicals in biological system        
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324-541   การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี  3(3-0-6)  
             Electrochemical Analysis  
 หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์ทางไฟฟูาเคมี การประยุกต์ใช้งานของเทคนิคต่าง ๆ 
ในทางโพลาโรกราฟี  คูลอมบ์เมตรี  อิเล็กโทรแกรวิเมตรี  โวลแทมเมตรี อิเล็กโตรเคมิคัลอิมพิแดนซ์
สเปกโทรสโกปี 
 Principles and concepts in electrochemical analysis ; applications of these 
techniques in polarography , coulometry , electrogravimetry , voltammetry , 
electrochemical impedance spectroscopy 
 
324-542  การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี     3(3-0-6)  
             Spectroscopic Analysis  
 บทน าเกี่ยวกับการวัดทางสเปกโทรสโกปี  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ ง อัตราส่วนสัญญาณต่อการ
รบกวนส าหรับการวัดของอิมิสชัน แอบซอร์พชัน และลูมิเนสเซนซ์  สเปกโทรสโกปีในระดับโมเลกุลและ
อะตอม สเปกโทรสโกปีพ้ืนผิว นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ส าหรับของแข็ง 
 Introduction to spectroscop ic measurement , related theor ies, the influence  
of signal and noise ratio in emission, absorption and luminescent measurement ; 
molecular and atomic spectroscopy ; surface spectroscopy ; solid state nuclear 
magnetic resonance 
 
324-543 การแยกสารทางเคมี  3(3-0-6) 
 Chemical Separations 
 หลักการที่ส าคัญของเทคนิคการแยกสาร การกลั่น การสกัด  การตกตะกอน  การแลกเปลี่ยน
ไอออน อิเล็กโทรฟอริซิส  อิเล็กโทรลิซิส  แก๊สโครมาโทกราฟี  ลิควิดโครมาโทกราฟี  ซุปเปอร์คริติคัลฟลู
อิดโครมาโทกราฟีและการแยกอ่ืน ๆ ที่ได้พัฒนาใหม่เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ทางเคมี  
 Principles of separation techniques, distillation , extraction , precipitation , ion-
exchange , electrophoresis , electrolysis , gas chromatography, liquid  chromatography, 
supercritical fluid chromatography and other newly developed separation methods for 
chemical analysis 
 
324-544   เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ 3(3-0-6) 
 Chemical Sensors and Biosensors 
 หลักการของเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ   ออฟติคัลเคมิคัลเซนเซอร์  เซนเซอร์วิเคราะห์ทางเคมี  
เซนเซอร์ ไฟฟูาเคมีและไบโอเซนเซอร์  การประยุกต์ใช้งานทางสิ่งแวดล้อม  ทางการแพทย์และ
กระบวนการผลิต 
 Principle s of various types of sensor s:  optical chemical sensors , chemical 
analysis sensors, electrochemical sensors and biosensors; applications of these sensors 
in environmental analysis, clinical analysis and manufacturing process 
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324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Toxicology   
 สารพิษในอากาศ   น้ าและดิน  ปฏิกิริยาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   วิธีทางเคมีที่ใช้และ
วิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม การใช้สารพิษ  มาตรการควบคุมการใช้และ
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 
 Toxic substances in air, water and soil ; interaction and effect on the 
environment ; chemical methods and instrumentation for environmental analysis; toxin 
usage; measure to control the usage and impact on human health               
 
324-551  การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี  4(4-0-8) 
 Chemical Energy Conversion and Storage 
 เซลล์เชื้อเพลิง  เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อม  การแปรสภาพทางเคมีความร้อนของชีวมวล  
แบตเตอรี่  ปฏิกิริยาเร่งเชิงแสง 
 Fuel cell; dye sensitization solar cell; thermochemical conversion of 
biomass; batteries; photocatalysis 
 
324-552   ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Biomass and Biofuel Technologies 
 ชนิดและคุณสมบัติของชีวมวล การแปรสภาพชีวมวลด้วยกระบวนการเชิงกล กระบวนการ
ทางชีวเคมี  และกระบวนการทางเคมีความร้อน  การวิเคราะห์ทางความร้อนและการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
 Types and properties of biomass; the biomass conversion by mechanical, 
biochemical and thermochemical process; thermal analysis and conversion products 
analysis 
  
324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Kinetics 
 ทฤษฎีพื้นฐานของจลนพลศาสตร์  อัตราเร็วปฏิกิริยาแบบง่าย  อัตราเร็วปฏิกิริยาซับซ้อน  
โมเดลอัตราเร็วปฏิกิริยา อัตราเร็วปฏิกิริยาเอกพันธ์ ปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ 
 Theory of chemical kinetics; simple reaction rates; complex reaction rates; 
models of chemical reaction rates; the rate of homogeneous reaction; hetero-geneous 
reaction 
 
324-554   วัสดุอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Inorganic Materials 
 โครงสร้างและเคมีของวัสดุอนินทรีย์นาโนและรูพรุน 
 Structure and chemistry of nano and porous inorganic materials  
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324-555   การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 
 Catalyst Design 
 หลักการและวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ 
 Concepts and procedures for catalyst preparation for heterogeneous 
reactions 
 
324-611 เคมีสถานะของแข็ง                         2(2-0-4)  
             Solid State Chemistry  
 โครงสร้างผลึก   ความไม่สมบูรณ์แบบในของแข็งและผลต่อสมบัติทางกายภาพ   แผน
ภาพวัฎภาคในระบบ 2 องค์ประกอบ  กระบวนการปรับปรุงทางความร้อน  การกัดกร่อน 
  Crystal structure ; imperfections in solids and their effects on physical 
properties; binary phase diagram; heat treatement process; corrosion  
 
324-612 เคมีซุปราโมเลกุล                 2(2-0-4) 
 Supramolecular Chemistry 
 หลักการของเคมีซุปราโมเลกุล  การจดจ าโมเลกุล อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลโฮสต์-เกสต์  
อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล กระบวนการประกอบได้เอง  เทคนิคทางการทดลองและวิธีการส าหรับ
วิเคราะห์ระบบเชิงซุปราโมเลกุล  ปฏิกิริยาเชิงซุปราโมเลกุลและคะตะไลซิส  เคมีซุปราโมเลกุลในเคมี
ชีวภาพ  เครื่องมือระดับโมเลกุล 
 Principle of supramolecular chemistry; molecular recognition; Host-guest 
intermolecular interactions; intermolecular interactions; self-assembly processes; 
experimental techniques and methods for the analysis of supramolecular systems; 
supramolecular reactivity and catalysis; supramolecular aspects of chemical biology; 
molecular devices 
 
324-618 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1          2(2-0-4)  
             Special Topics in Inorganic Chemistry I  
 ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีอนินทรีย์ที่น่าสนใจ   
 Studying and searching into some topics of interest in inorganic chemistry 
 
324-619 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2         2(2-0-4)  
              Special Topics in Inorganic Chemistry II  
 แนวทางเหมือนวิชา 324-61 8 แต่เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน  
  Similar to 324-61 8 but emphasis on different topics   
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324-628 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1           2(2-0-4)  
            Special Topics in Physical Chemistry I  
 ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่น่าสนใจ   
 Studying and searching into some topics of interest in physical chemistry 
  
324-629 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2       2(2-0-4)                 
              Special Topics in Physical Chemistry II 
 แนวทางเหมือนวิชา 324-62 8  แต่เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน  
 Similar to 324-6 28 but with the emphasis on different topics   
 
324-638  หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2(2-0-4)   
 Special Topics in Organic Chemistry I 
 หัวข้อทางเคมีอินทรีย์ที่น่าสนใจ ซึ่งก่อให้เกิดความแตกฉานในวิชาการหรือความรู้ใหม่ใน
แขนงวิชาเคมีอินทรีย์ 
 Interesting topics in organic chemistry leading to thorough understanding of 
the matters or gaining new knowledge in the field of organic chemistry 
 
324-639  หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2  2(2-0-4)   
 Special Topics in Organic Chemistry II 
 แนวทางเหมือนวิชา 324-638  แต่เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน 
 Similar to 324-638 but emphasis on different topics 
 
324-641   การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)  
 Environmental Chemical Analysis 
 การส ารวจสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม   การตรวจวัดสารในสิ่งแวดล้อม  การเก็บตัวอย่าง
และการควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์สารในสิ่งแวดล้อม  บทน าเครื่องมือในการวิเคราะห์  การ
ประยุกต์เทคนิควิเคราะห์ ได้แก่ แก๊สโครมาโทกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง ไอออนโคร
มาโทกราฟี อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี  อะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี 
และแมสสเปกโทรเมตรี ในการวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
 Survey of pollutants in the environment; environmental measurements; 
sampling and quality control in environmental analysis; introduction to analytical 
instrumentation; applications of analytical techniques, i.e. gas chromatography, high 
performance liquid chromatography, ion chromatography, ultraviolet-visible 
spectrophotometry, atomic absorption spectrometry and mass spectrometry for 
environmental chemical analysis 
 
 
  



  

22 
 

324-642  การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2(2-0-4)  
 Sample Preparation for Trace Analysis 
 หลักการทั่วไปและแนวโน้มของวิธีการเตรียมตัวอย่าง  เกณฑ์ในการสกัดตัวอย่างของแข็ง 
ของเหลว และสารที่ระเหยได้  การจัดการตัวอย่างหลังการสกัด 
 General principles and trends in sample preparation; extraction 
considerations of solid samples, liquid samples and volatile analytes; post-extraction 
sample handling  
 
324-648  หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1        2(2-0-4)  
            Special Topics in Analytical Chemistry I  
 ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมี วิเคราะห์ที่น่าสนใจ   
 Studying and searching into some topics of interest in analytical chemistry  
324-649 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์  2          2(2-0-4)  
            Special Topics in Analytical Chemistry II  
 แนวทางเหมือนวิชา 324-64 8 แต่เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน  
 Similar to 324-6 48 but emphasis on different topics 
 
324-658 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ 1          2(2-0-4)  
             Special Topics in Materials Chemistry I  
 ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมี วัสดุที่น่าสนใจ   
 Studying and searching into some topics of interest in materials chemistry 
 
324-659 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 1         2(2-0-4)  
              Special Topics in Energy Chemistry I 
 ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมี พลังงานที่น่าสนใจ   
 Studying and searching into some topics of interest in energy chemistry 
 
324-681  สัมมนาวิชาการทางเคมี 1                   1( 0-2-1) 
             Seminar in Chemistry I  
 สัมมนาวิชาการทางเคมีโดยนักศึกษา ในหัวข้อ ซ่ึงเป็นที่สนใจในปัจจุบัน หรือการค้นพบ   
ใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องกับเคมีจากวารสารทางเคมีหรือทางวิทยาศาสตร์  และอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การ
ควบคุมและชี้แนะโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสอน  
  Seminars given by students on topics of current interest or new findings 
relevant to chemistry from chemistry or scientific journals and further discussions in 
class with guidance from staff   
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324-682  สัมมนาวิชาการทางเคมี 2     1( 0-2-1)  
             Seminar in Chemistry II  
 แนวทางเหมือนวิชา  324-68 1 แต่เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน 
 Similar to 324-68 1 but emphasis on different topics 

325-691 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)  
Thesis 
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาใน สาขาเคมี  ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษา 
Research study in chemistry under supervision of corresponding staff 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน งและคุณวุฒิของอาจารย  
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 

เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), สถานที่ส าเร็จ
การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

1 ศาสตราจารย ์ นางสาววัชรินทร์  
     รุกขไชยศิริกุล 

Ph.D. (Organic Chemistry), 
   Australian National U., Australia, 
   2530 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์),  ม.มหิดล, 2524 
วท.บ.(เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2522 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 66-67 

2 รองศาสตราจารย์ นางสาวกานดา 
      ปานทอง 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม.มหิดล, 2542 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2530 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 67-68 

3 รองศาสตราจารย ์ นางสาวปณต  
 ถาวรังกูร 

D. Phil. (Physics/Biophysics), U. of 
   Waikato, New Zealand, 2528 
M.Sc. (Physics), U. of Waikato, 
   New Zealand, 2523 
B.Sc. (Physics), U. of Waikato, 
  New Zeland, 2521 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 69-70 

4 รองศาสตราจารย ์ นางสาวเพริศพิชญ์ 
  คณาธารณา 

Ph.D. (Analytical chemistry), 
   Villanova, U.S.A,  2525 
M.S. (Analytical chemistry), 
   St,Joseph’s college, U.S.A, 2516 
วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
   2514 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 71-72 

5 รองศาสตราจารย ์ นายพงศธร  
 อมรพิทักษ์สุข 

Dr. de 3ème cycle (matériaux), 
   U. Montpellier II, France, 2550 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย ์
   ประยุกต์), ม.มหิดล, 2545 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 58-59 
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ที่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), สถานที่ส าเร็จ

การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

6 รองศาสตราจารย์ นางสาววิลาวัลย ์ 
     มหาบุษราคัม 

Ph.D. (Organic Chemistry), U. of 
   Sydney, Australia, 2536 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์), ม.สงขลานครินทร์, 
   2528 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2526 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 72-73 

7 รองศาสตราจารย ์ นางสุชาดา 
 จันทร์พรหมมา 

Ph.D. (Chemistry), U. Sains 
   Malaysia, Malaysia, 2547 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย, 2531 
วท.บ. (เคมี), ม.ขอนแก่น, 2527 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 73-75 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวขวัญฤทัย 
 ธาตุเพ็ชร 

Ph.D. (Chemistry), U. of California, 
   Irvine, U.S.A., 2553 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 75-76 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวจงดี  
 ธรรมเขต 

ปร.ด. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร์, 2550
วท.บ. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 59-61 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจุฑานัฏ 
 แก้วบ ารุง 

Ph.D. (Organic Chemistry), U. of 
   Pennsylvania, U.S.A., 2554   
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 76-77 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนรารักษ์ 
  หลีสกุล 

Dr.Techn. (Photochemistry), Graz U. 
   of Technology, Austria, 2550 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), ม.สงขลานครินทร์, 
   2544 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 61-62 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายพิพัฒน์  ชูโต Ph.D. (Analytical chemistry), 
   Texas A & M U., U.S.A., 2532 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2526 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 78-79 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุดา 
 จักรทอง 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม.มหิดล, 2547 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 63-64 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุรจิตร 
 ทีฆสกุล 

Ph.D. (Chemical Engineering), U. of 
   Missourri-Columbia, U.S.A., 2540 
วท.ม. (ฟิสิคัลเคมี), ม.มหิดล, 2529 
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล, 2526 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 64-65 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวเยาวภา 
     สุขพรมา 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม.สงขลานครินทร์, 
   2548 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์), 
   ม.สงขลานครินทร์, 2544 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2541  

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 79-80 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอาภรณ์  
     นุ่มน่วม 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2551
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 80-82 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวนิต 
     ทรายทอง 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์),  
   ม.สงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 83-84 
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ที่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), สถานที่ส าเร็จ

การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายโอภาส 
 บุญเกิด 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์),  
   ม.สงขลานครินทร์, 2550 
วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2547 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 84-85 

19 - นางสาวจิตตรียา 
 ตันสกุล 

Ph.D. (Chemistry and Biochemistry), 
   U. of California, Santa Cruz, 
   U.S.A., 2555 
M.Sc. (Nanoscale Science and 
   Technology), U. of Leeds, U.K., 
   2549 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 86-87 

20 - นางสาวฐิติมา 
 รุจิราลัย 

Ph.D. (Chemistry), U. of Bristol, 
   U.K., 2540 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2544 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 87-88 

21 - นางสาวนีรนุช 
 ภู่สันต ิ

Ph.D. (Chemical Engineering and 
   Applied Chemistry), Aston U., 
   U.K. 2555 
M.Sc. (Chemical Process  
   Technology), Aston U., U.K., 
   2551 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 88-89 

22 - นายภุชงค์ 
  วรรัตนานุรักษ์ 

Ph.D. (Analytical Chemistry), U. of 
   Aberdeen, U.K., 2544 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), ม.เชียงใหม่, 
   2537 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2529 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 89-90 

23 - นางสาวมรกต 
 แก้วเพชร 

D. Phil. (Organic Chemistry), U. of 
   Oxford, U.K., 2553 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์), ม.มหิดล, 2547 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 91-92 

24 - นางสาวสุพรรณี 
     ดวงทอง 

ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์), ม.เชียงใหม่, 
   2547 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 92-93 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า
ที่ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 

เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), สถานที่ส าเร็จ
การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

1 - นางวลัยลักษณ ์
 พืชน์ไพบูลย ์

Ph.D. (Chemistry), U. of Missouri- 
   Rolla, U.S.A., 2539 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2530 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2526 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 94 

2 - นางวีณา 
    เอมเอก ทัพไชย 

Ph.D. (Inorganic Chemistry), U. of 
   Warwick, U.K., 2546 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 94-95 

3 - นายแหลมทอง 
 ชื่นชม 

Dr. rer. nat. (Physical Chemistry), 
   Justus Liebig University of 
   Giessen, Germany, 2556 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์),  
   ม.สงขลานครินทร์, 2547 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 95-96 

4 - นางอุไรวรรณ 
 ศิริมหาชัย 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), 
   ม.สงขลานครินทร์, 2543 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 96-97 

3.2.3 อาจารย พิเศษ  
อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี 

5. ข อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1  ค าอธิบายโดยย อ

หลักสูตรแผน ก แบบ ก  2  ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์จ านวน 18 หน่วยกิต  และมี
ผลงานเผยแพร่จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู   
นักศึกษามีความรู้ความเข้้าใจกระบวนการวิจัย สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและ

สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเผยแพร่ในวงวิชาการได้ 

5.3  ชวงเวลา 
แผน ก แบบ ก 2  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

5.4  จ านวนหน วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 18 หน่วยกิต 
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5.5   การเตรียมการ 
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งแนะน า

สาขาย่อยในหลักสูตร อาจารย์และงานวิจัยที่สนใจ เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเรื่อง
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์์ตามท่ีตนเองสนใจ  

2) ให้นักศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์
3) ให้นักศึกษาด าเนินการขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
4) ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่

ก าหนด 
5) อ านวยความสะดวกเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

5.6  กระบวนการประเมินผล 
1) ให้นักศึกษารายงานความก้้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน
2) ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในที่ประชุมกลุ่มวิจัย
3) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ่์  
4) จัดสอบวิทยานิพนธ์  
5) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน วารสาร ระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  มีทักษะในการแก้ปัญหาทางเคมี

ด้วยกระบวนการวิจัย 
- ก าหนดรายวิชา 324-501 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นรายวิชา

บังคับ 
- ก าหนดให้มีการท าวิทยานิพนธ์ 

1.2  มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

- ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
- สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิชาการในการ

ประชุมระดับนานาชาติ  
- สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปท าวิจัยใน

ต่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม 

tell me more 
1.3  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4  มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง 

- นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดงานสัปดาห์ 
  วิทยาศาสตร์ 
- นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของ

คณะ หรือมหาวิทยาลัยฯ 
- นักศึกษาเข้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ด าเนินการโดย

ภาควิชาเคมี หรือคณะวิทยาศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยฯ 
1.5  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ  
 

- มีการสอดแทรกให้ตระหนักถึงการมีบุคลิกภาพท่ี     
เหมาะสมกับการเป็่นนักวิจัยและนักวิชาการท่ีดี 

- สนับสนุนให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานในรายวิชา
สัมมนา หรือในการประชุมวิชาการต่าง ๆ 

- ส่งเสริมให้มีการอภิปรายทางวิชาการได้เหมาะสม 
1.6  มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม 
- มีกระบวนการในการสร้างวินัยในตนเองและความ

รับผิดชอบต่องานที่ท า เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
การก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน 

- ให้นักศึกษาท างานเป็นทีมในรายวิชาต่าง ๆ 
1.7  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ในทุกรายวิชา 
- ก าหนดรายวิชา 324-501 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นรายวิชา

บังคับ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู ในแต ละดาน  
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 2.  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 4.  มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถจัดการกับปัญหาทางคุณธรรมและ
จริยธรรมในบริบททางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้วยหลักการที่มีเหตุผล 
 5.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.  ก าหนดให้มีรายวิชาที่เก่ียวกับระเบียบวิจัยทางเคมีเป็นวิชาบังคับ 
 2.  เน้นย้ าให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา  
 3. แนะน าข้อดีข้อ เสียของการไม่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 4.  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 5.  มอบหมายงานให้ท าเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  รวมทั้งมีการน าเสนอ งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 6.  สอนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยยกตัวอย่างและ
หาแนวทางร่วมกันในการจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ  หรือวิชาชีพ
ตลอดจนสอนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะนักเคมีที่ดี 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  ประเมินจากพฤติกรรมในระหว่างการเรียนและการสอบ 
 2.  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดเวลาที่มอบหมาย  
 3.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นในชั้นเรียน 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้ ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 
 3.  สามารถน าความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1.  จัดรูปแบบการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบ active learning 
 2.  จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาสัมมนา 
 3.  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล เขียนรายงาน และน าเสนอ 
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 4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1. ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 2. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย รายงาน การน าเสนอ 
  3. ประเมินจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
  4.ประเมินจากความถูกต้องของเล่มวิทยานิพนธ์และความสามารถในการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์ 
 2.3. ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค ์
   2. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3. มีสมรรถนะในการวางแผน เลือกใช้เครื่อง มือ และกระบวนการที่เหมาะ สมในการ
วิจัย 
 4. เข้าใจสาระส าคัญของบทความในสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์  
 5. สามารถจัดการสารเคมีและวัสดุทางเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล เขียนรายงาน และน าเสนอ 
 2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย  แสดงความคิดเห็น  แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให ้
 3. มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ก าหนดให้มีการน าเสนอบทความทางวิชาการท่ีน่าสนใจและทันสมัยในวิชาสัมมนา 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 
 2. ประเมินจากการน าเสนองาน  การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็นตลอดจน
ประเด็นอภิปรายต่าง ๆ 
 3. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกช่วงเวลาที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ 
 5. ประเมินจากการน าเสนอบทความทางวิชาการในวิชาสัมมนา 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทและหน้าที่ของตนในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกกลุ่ม 
 2. สามารถเป็นผู้ริเริ่ม  จับประเด็นปัญหา  วิเคราะห์ และแสดงแนวทางแก้ไขปัญหาบน
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและในวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 2.  จัดกิจกรรมที่มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 3.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ  เช่น วิทยานิพนธ์ และสัมมนา 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1.  ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 
 2.  ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในกลุ่ม 
 3.  ประเมินจากการน าเสนอบทความทางวิชาการท่ีน่าสนใจและทันสมัย  ตลอดจนการ
ตอบค าถามของผู้น าเสนอและการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังในประเด็นต่าง ๆ  
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1.  สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 3.  มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  จัดการเรียนการสอนให้มี การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการคัดกรอง
และการประเมินคุณภาพของข้อมูล 
 2.  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าผ่านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 3.  จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานและการน าเสนอในชั้น
เรียน 
 4.  ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ในงานประชุมทางวิชาการต่าง ๆ 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  ประเมินจากความสามารถ ในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์  และ /หรือสถิติ เพื่อ
อธิบายหรืออภิปรายผลงาน 
 2.  ประเมินจากการน าเสนอแบบปากเปล่า และ/หรือ ความถูกต้องเหมาะสมของ การ
ใช้ภาษาในเอกสารรายงาน 
 3.  ประเมินจาก การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล สารสนเทศที่เก่ียวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหาหรือตอบค าถามได้อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 4. มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถจัดการกับปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมใน
บริบททางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้วยหลักการที่มีเหตุผล 
 5. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ 
เป็นมนุษย ์
 3.2 ความรู้ 
 1. มีความรู้ ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 
 3. สามารถน าความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา ได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 
  1. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
  2. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3. มีสมรรถนะในการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือ และกระบวนการที่เหมาะสมในการวิจัย 
 4. เข้าใจสาระส าคัญของบทความในสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์  
 5. สามารถจัดการสารเคมีและวัสดุทางเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทและหน้าที่ของตนในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกกลุ่ม 
 2. สามารถเป็นผู้ริเริ่ม  จับประเด็นปัญหา  วิเคราะห์ และแสดงแนวทางแก้ไขปัญหาบน
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  
 3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและในวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 3. มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

● ความรับผิดชอบหลัก                       ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 
324-501 ระเบียบวิธีวิจัย ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคม ี ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ○  ●  ○  ○ ● 
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะ 
            ส าหรับเคม ี            

● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ● ○ ●  ○   ● ●   

324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน       ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○  ● 
324-512 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย ์ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○  ● 
324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก          ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○  ● 
324-514 เคมีชีวอนินทรีย ์ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○ ● ● 
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1                       ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-522 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสงู 2 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-523 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทร 
            สโกปี   

● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 

324-524 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์                       ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-525 เคมีค านวณ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ○  ●  ○  ○ ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

● ความรับผิดชอบหลัก                       ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ○  ●  ○  ○ ● 
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ●  ●  ○  ○ ● 
324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ○  ●  ○  ○ ● 
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกข้ันสูง ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ○  ●  ○  ○ ● 
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกใน 
            เคมอิีนทรยีสงัเคราะห์ 

● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ○  ●  ○  ○ ● 

324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย ์ ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ●  ●  ○  ○ ● 
324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟูาเคม ี ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี     ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● 
324-543 การแยกสารทางเคม ี ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○  ●  ● ○ ○ ○ ● ○ 

324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○  ●  ● ○ ○ ○ ● ○ 

324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● 
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บ 
            พลังงานเคมี 

● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

● ความรับผิดชอบหลัก                       ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 
324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเช้ือเพลิง 
            ชีวภาพ 

● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 

324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-554 วัสดุอนินทรีย ์ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○  ●    ●  ● ● 
324-555 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ● ○ ●  ○   ● ●   
324-611 เคมีสถานะของแข็ง ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○ ○ ● 
324-612 เคมีซุปราโมเลกุล ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○ ● ● 
324-618 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1          ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○ ● ● 
324-619 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2         ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○ ● ● 
324-628 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1           ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-629 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2       ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ●  ●  ○  ○ ● 
324-639 ห้วข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2 ● ○ ○ ○ ○ ●   ●   ●  ●  ○  ○ ● 
324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนใน 
            สิ่งแวดล้อม  

● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○  ●  ● ○ ○ ○ ● ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

● ความรับผิดชอบหลัก                       ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 
324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อ 
            วิเคราะห์สารปริมาณน้อย  

● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● 

324-648 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○  ●  ● ○ ○ ○ ● ○ 

324-649 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์  2 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○  ●  ● ○ ○ ○ ● ○ 

324-658 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสด ุ1          ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○ ○ ● 
324-659 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 1         ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○ ○ 
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 
325-691 วิทยานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการให ระดับคะแนน (เกรด)  
 ใช้เกณฑ์การประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (ภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของการสอนและวิธีวัดประเมินผลกับผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 2.2 กรรมการทวนสอบประเมินความสอดคล้องของ การจัดการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ ้ตามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตร  
 2.3 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนทุกคนในรายวิชานั้น 
 2.4  การประเมินผลทุกรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณารับรอง 
 
3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  (ภาคผนวก จ) ข้อ 54.2  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้่ 
 

 3.1  สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00  สอบผ่านโครงร่่างวิทยานิพนธ์น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 3.3 ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป่็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 3.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

38 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย ใหม  
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจ  วัตถุ-
ประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 1.2 ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.3  มีการจัดอบรมให้มีความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และ สามารถดูแล
นักศึกษา จนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได ้
 1.4  แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน  และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. การพัฒนาความรู และทักษะให แกคณาจารย   
 ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย     
อย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านการฝึกอบรม  น าเสนอผลงาน  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 มีการเพิ่มพูนทักษะการ จัดเรียนการสอนให้ทันสมัย และเป็นสากล  การปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจัดโครงการโดยมหาวิทยาลัย/คณะฯ  
 มีการสังเกตการณ์ในห้องเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่านักศึกษามี
การเรียนรู้อย่างไร ตลอดจนน ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด านอ่ืนๆ  
 1)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 2)  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ  
 4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เลี้ยง 
 5) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  
 1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประ
กอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ในการ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ติดตามประเมินผลและ
รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนจัดท าการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรฯ 
 1.3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้้อง  
 1.4 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3  และ มคอ.5  วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล
รายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

สอดคล้องกับเกณฑ์ของ 
สกอ.โดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือสร้างองค์ความรู์้ใหม่  ๆ
ทางด้านเคม ี

2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

4. คณาจารย์ในหลักสูตรมีทุน
สนับสนุนการศึกษาและ
วิจัยแก่นักศึกษาจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ  

1. จัดให้หลักสูตรมีการพัฒนา
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาได้ความรู้ที่ทันสมัย 

4. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม และกรรมการสอบต่าง ๆ 
โดยพิจารณาจากผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ และเกณฑ์ของ 
สกอ. 

5. ควบคุมดูแลจ านวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ และเกณฑ์ของสกอ. 

6. ด าเนินการให้อาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคนขอทุนวิจัยใน
ลักษณะต่าง ๆ 

1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ.  

2. จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความทันสมัย 

3. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

4. จ านวนนักศึกษาในความ
รับผิดชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก     
แต่ละท่านเป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. 

5. จ านวนทุนที่ได้รับจริงในแต่ละ
ปี 

6. ผลการประเมินหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 
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เป้าหมาย วิธีผลการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
 7. มีการประเมินหลักสูตรโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 5 
ปี 

8. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ  
สอนโดยมหาบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 

 
2. บัณฑิต 
  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิตที่มีรายละเอียดครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการติดตามภาวะการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ปี ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา หลักสูตรฯ ได้มีการตรวจสอบผลงานวิจัยของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือไม่ 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การรับนักศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้
ที่มีคุณสมบัติเป็นตามข้อ 2.2 (หมวดที่ 3) ส าหรับนักศึกษาใหม่มีการปฐมนิเทศน์โดยคณะฯ และ
หลักสูตรฯ เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยรองคณบดีที่รับผิดชอบบัณฑิตศึกษา 
และประธานหลักสูตร 
 

 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการจัดล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
ฯ เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
    

 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา ข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
ตลอดจนความพึงพอใจและปัญหาของนักศึกษาในการบริหารหลักสูตรฯ 
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4. คณาจารย์ 
  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 มีระบบ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ให้
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสกอ. โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 

 4.2  คุณภาพอาจารย์  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของสกอ. 
  

  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือ
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและส ารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์และ
อัตราก าลังทุกภาคการศึกษา เพ่ือวางแผนขออัตราก าลังทดแทนล่วงหน้าไปยังมหาวิทยาลัยฯ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตรฯ ทุกปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการออกแบบหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีสาระรายวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 
ตลอดจนมีการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 
 

  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตาม
ความถนัดเฉพาะด้านและตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการแจ้งเตือน ก ากับ และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.5 ให้เป็นไปตามกรอบเวลา 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละสาขาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาท่ียังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดช่องทางให้นักศึกษาอุธรณ์เรื่องต่าง ๆ มายังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้โดยตรงและทางอ้อม และมีการจัดตั้ง คณะกรรมการในการพิจารณาการ
อุทธรณ์ของนักศึกษา 
  

  5.3  การประเมินผู้เรียน  
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการก าหนดให้ทุกรายวิชามีการทวนสอบการประเมินผล
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผ่านคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรฯ  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
 คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู เดิม  
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านเคมีและด้านอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ ที่จะให้สืบค้น   ส่วนในระดับคณะ ฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 

 6 .3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นเพื่อให้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ  จัดซื้อ ในส่วนของคณะฯ  จัดโสตทัศนูปกรณ์และ สื่อการ
สอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  
 

 6 .4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร             
  การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร จากการรับฟัง ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาและบุคลากร 
 
7. ตัวบ งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ 
    ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย 
    ต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ 
    สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
    มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
    การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
    ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม 
    มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลัง 
    สิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
    การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง 
    น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
    การศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปี 
    ที่ผ่านมา 

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)      
     ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อย 
     กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต 
     ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหา- 
     บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

44 
 

หมวดที่ 8   การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
 1)  ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 2)  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
 3)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม  และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน  
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 1)  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา  
 2)  ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมงาน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 1) ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม ่
 2)  ประเมินโดยที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 3) ประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้่ ( KPI) ใน
หมวดที่ 7  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
 2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุมเพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน 
 3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
แผน ก แบบ ก 1 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
325-698 วิทยานิพนธ ์                        36(0-108-0) ยกเลิก 
 
แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชาบังคับ 
1.1. รายวิชาบังคับร่วม 
324-590 ระเบียบวิธีวิจัย                          2(2-0-4)  
324-687 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1             1(0-2-1)  
324-688 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2             1(0-2-1)  
1.2. รายวิชาบังคับประจ ากลุ่ม 
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์   
324-501 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคม ี          3(3-0-6) 
  
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง                  3(3-0-6) 
 
324-623 ทฤษฎีกลุ่มและการประยุกต์ทางเคม ี 
                                                       2 (2-0-4)  
  
 
324-624 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกป ี 
                                                       2 (2-0-4) 
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์      
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟูาเคม ี        3(3-0-6) 
324-543 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกป ี 3(3-0-6) 
324-545 การแยกสารทางเคม ี                  3(3-0-6) 
  

1. หมวดวิชาบังคับ 
 
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-501  
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-681   
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-682  
1.2. หมวดวิชาเลือก 
ยกเลิกค าว่า วิชาบังคับกลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์      
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-502 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหน่วยกิตเป็น 2(2-0-4)   
เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1 และเปลี่ยน
จ านวนหน่วยกิตเป็น 2(2-0-4) 
ยกเลิก 
 
 
เพิ่มรหัสวิชา 324-522 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2  2(2-0-4) 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-523 และเปลี่ยนจ านวน 
หน่วยกิตเป็น 3(3-0-6) 
ยกเลิกค าว่า  วิชาบังคับกลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห ์    
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-541  
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-542 
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-543 
 
เพิ่มรายวิชา 
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคม ี          2(2-0-4)  
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคม ี
                                                       3(3-0-6)  
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี  
                                                       4 (4-0-8)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
324-501 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคม ี          2(2-0-4)  
 
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน                      3(3-0-6)  
324-512 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์                2(2-0-4)  
324-516 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก       2(2-0-4)  
 
 
 
 
  
2. หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์  
324-522 คณิตศาสตร์ส าหรับเคมี                2(2-0-4) 
324-524 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์                   2(2-0-4)  
324-525 เคมีคอลลอยด์และพื้นผิว              2(2-0-4) 
 
324-627 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1     2(2-0-4)  
324-628 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2     2(2-0-4)  
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์    
324-540 หลักการเครื่องมือทางเคมี             3(2-3-4) 
324-548 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์  3(3-0-6) 
324-572 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
324-573 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย         3(3-0-6) 
324-641 การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟ ี  2(2-0-4) 
324-643 ปัญหาเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1     2(2-0-4) 
324-644 ปัญหาเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2     2(2-0-4) 
 
 
 
 
324-647 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1     2(2-0-4) 
324-648 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2     2(2-0-4) 
 

ยกเลิกค าว่า วิชาบังคับกลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-502 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหน่วยกิตเป็น 2(2-0-4)    
คงเดิม 
คงเดิม 
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-513  
 
เพิ่มรายวิชา 
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                       3(3-0-6)  
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ        3(3-0-6)  
 
ยกเลิกค าว่า กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์   
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
เพิ่มรายวิชา 324-525 เคมีค านวณ              3(3-0-6) 
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-628  
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-629  
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์    
ยกเลิก 
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-544  
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-571  
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
เพิ่มรายวิชา 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนใน 
                           สิ่งแวดล้อม               2(2-0-4)
เพิ่มรายวิชา 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อ 
                        วิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2(2-0-4) 
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-648  
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-649  
 
เพิ่มรายวิชา 
324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ 
                                                       2(2-0-4)  
324-553 จลนเคมีขั้นสูง                 3(3-0-6)  
324-554 วัสดุอนินทรีย์                 2(2-0-4)  
324-555 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา          3(3-0-6)  
324-658 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ 1           2(2-0-4)  
324-659 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 1      2(2-0-4)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
324-513 เคมีชีวอนินทรีย์                2(2-0-4)  
324-524 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์                  2(2-0-4)  
324-611 เคมีสถานะของแข็ง                    2(2-0-4) 
324-613 เทคนิคทางอนินทรีย์สังเคราะห์       2(2-0-4) 
 
324-617 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1     2(2-0-4)  
324-618 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2     2(2-0-4) 
324-623 ทฤษฎีกลุ่มและการประยุกต์ทางเคม ี
                                                       2(2-0-4)  
324-624 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกป ี 
                                                       2(2-0-4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วิทยานิพนธ์ 
325-697 วิทยานิพนธ ์                         18(0-54-0) 

ยกเลิกค าว่า กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-514  
ยกเลิก 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
ยกเลิก  
เพิ่มรายวิชา 324-612 เคมีซุปราโมเลกุล       2(2-0-4)  
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-618  
เปลี่ยนเฉพาะรหัสวิชาเป็น 324-619  
ยกเลิก 
 
ยกเลิก 
 
เพิ่มรายวิชา 
324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง               3(3-0-6)  
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกข้ันสูง              2(2-0-4) 
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรีย ์
            สังเคราะห์                               2(2-0-4) 
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย ์          2(2-0-4) 
324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1       2(2-0-4) 
324-639 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2       2(2-0-4) 
3. วิทยานิพนธ์ 
เปลี่ยนแปลงเฉพาะรหัสวิชาเป็น 325-691 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค ์

การพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต จ าเป็นต้อง
อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ัน
ประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมี
ความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ
สูง และประชาชนในประเทศมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ส่งผลต่อเสถียรภาพและความ
มั่นคงของประเทศ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ
วัตน์ จ าเป็นต้องอาศัยวิชาเคมีซ่ึงเป็นวิชา
หน่ึงที่เป็นพื้นความรู้ที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีในระดับสูง เน่ืองจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีผ่านมา
เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน
ระดับโมเลกุลท้ังสิ้น ดังน้ันบุคลากร
ทางด้านเคมีจึงจ าเป็นต้องมีสามารถใน
การประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
เดิมและน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยกับนานาประเทศ และลด
การน าเข้าบุคลากรและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นสถาบันทางวิชาการขั้นสูงในภาคใต้ 
มีหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อการผลิต
บัณฑิต และพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รู้ทันต่อความเจริญของโลก ภาควิชาเคมี
ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีในส่วนของการผลิต
และพัฒนาบุคลากรในสาขาเคมีให้
ทันสมัย  มีคุณธรรม  และทันต่อ
สถานการณ์ในวงวิชาการ จึงด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตลอด
มา เพื่อให้การเรียนการสอนและงานวิจัย
มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ
ผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษาจะได้รับส่ิงที่ดี
ท่ีสุดทางวิชาการอยู่เสมอ 

มุ่งผลิต มหาบัณฑิตสาขา วิชาเคมี ท่ีมี
ความรู้ภาคทฤษฎี ท่ีลึกซึ้ง เข้าใจ
กระบวนการสร้างความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการ วิจัย สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
เพื่อนร่วมงานทุกชาติทุกภาษา 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ี   
1. มีความรู้ ในภาคทฤษฎี ท่ีลึกซึ้งและ
ทันสมัย มีทักษะกระบวนการวิจัย และ
สามารถบูรณา ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีท้ังในบทบาทผู้น า
หรือผู้ร่วมงาน 
3. มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
สังคมสูง ไม่เห็นประโยชน์ของตนแต่ฝุาย
เดียว   
4. มีความรอบรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มพูนความรู้ของ
ตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ    
5.  มีความสามารถในการใช้ภาษา  
อังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้งระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบาย
เพิ่มเติม รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความรู้ ใน
ภาคทฤษฎีที่ลึกซึ้งและทันสมัย  มีทักษะ
กระบวนการวิจัย และสามารถบูรณา
ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมี ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ทุกรายวิชา   

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มี
มนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างดีทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงาน 

324-501 
325-691 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิทยานิพนธ ์
 

2(2-0-4) 
18(0-54-0) 

 

วิชาบังคับ 
วิชาบังคับ 
 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อสังคมสูง ไม่เห็น
ประโยชน์ของตนแต่ฝุายเดียว   

324-501 
325-691 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิทยานิพนธ ์
 

2(2-0-4) 
18(0-54-0) 

 

วิชาบังคับ 
วิชาบังคับ 
 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี ความรอบรู้และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพิ่มพูนความรู้ของตนให้ทันสมัยอยู่
เสมอ   

 ทุกรายวิชา   

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ทุกรายวิชา  ทุกรายวิชา
จัดการเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ  

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สุขส าราญ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรนี้ก าหนดให้เป็น “หลักสูตรนานาชาติ” กรุณา
ตรวจสอบกับทาง สกอ. ว่า ข้อก าหนดที่ต้องมีของ 
“หลักสูตรนานาชาติ” จะต้องมีนักศึกษาจากต่างประเทศมา
เรียนไม่น้อยกว่าจ านวนร้อยละเท่าใดหรือไม่ และต้องมี
อาจารย์จากต่างประเทศมาสอนหรือไม่ จ านวนเท่าใด
หรือไม่ หากมีข้อก าหนดไว้ ในการประเมินหลักสูตรต้อง
ค านึงถึงจุดนี้ด้วย 
 
2. การเขียนช่ือเต็มและช่ือย่อที่เป็นภาษาอังกฤษของ
หลักสูตร ให้ตรวจสอบว่าเขียนถูกต้องแล้วหรือยัง เช่น ต้อง
ใช้ตัวอักษรแรกของค าว่า “international program” เป็น
ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก ต้องมีวรรคตอนอย่างไรกับค าว่า 
“Chemistry” 
 
3. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรฯ ถ้าเป็น 2 ปีหลัง
การเปิดใช้หลักสูตรก็ควรเป็น ปี พ.ศ. 2562 
 
4. ค าว่า “Asean” ควรเขียน “ASEAN” และ 
“Economics” ต้องไม่มี “s” 
 
5. วัตถุประสงค์ข้อ 1 “มีความรู้ ความสามารถ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในแต่ละสาขาย่อยของหลักสูตรอย่าง
ลึกซึ้งและทันสมัยและสามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้อย่างไร และไม่เห็นว่านักศึกษาจะ
ได้รับความรู้ความสามารถจากหลักสูตรนี้จนมีความรู้
ความสามารถอย่างลึกซึ้งได้อย่างไร 
 
6. แผนพัฒนาปรับปรุงข้อ 3 ปรับปรุงการวิจัย ช่อง
หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ควรมี “จ านวนผลงานวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น” 
ด้วยหรือไม ่
 
7. จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบฯ น่าจะเริ่มตั้งแต่ปีท่ี 2 
(พ.ศ. 2561) หรือไม่ เพราะเป็นหลักสูตร 2 ปี (ตามตาราง
แผนการศึกษาหน้า 14) ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมักไม่มีผู้
จบภายใน 2 ปีก็ตาม แต่ต้องให้เป็นไปตามแผนฯ 

1. ตามบันทึกข้อความ เลขท่ี ศธ 0506(2)/5784 ลง
วันท่ี  
   30 เมษายน 2550 ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้  
 
 
 
 
 
2. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
3. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
4. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
5. ยกเลิกแผน ก แบบ ก 1  
 
 
 
 
 
 
6. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
7. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. หลักสูตรปริญญาโท ผมไม่เห็นด้วยที่จะมี แผน ก แบบ ก
1 (ไม่เรียนรายวิชาบรรยาย) เพราะนักศึกษาจะไม่ได้รับ
ความรู้โดยตรงท่ีสามารถปรับระดับได้เท่าเทียมกัน และไม่มี
หลักประกันอะไรที่จะให้นักศึกษาใฝุหาความรู้ทางอ้อมจาก
การท าวิจัยและจากการศึกษาด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ผมเห็นด้วยท่ีจะมีแผนที่ไม่ต้อง
มีรายวิชาบรรยาย 
 
9. หน้า 9. หากทางกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เห็นว่า
ต้องมีหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ก็ควรต้องพิจารณาเพิ่ม
รายวิชา 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 และ 324-
682 สัมมนาวิชาการทางเคม ี2 โดยให้เป็นแบบไม่นับหน่วย
กิต (มีปรากฏในหลักสูตร และต้อง “สอบ” ผ่าน
เช่นเดียวกับแผน ก แบบ ก2 แต่ไม่นับหน่วยกิตให้) 
 
10. หากไม่มีวิชาสัมมนายังจะกระทบกับหมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล ข้อ 2.2.2 กลยุทธ์
การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ข้อ 2. “จัดให้มี
รายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาสัมมนา” และ ข้อ 2.3.3 
กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 5. 
“ประเมินจากการน าเสนอบทความวิชาการในวิชาสัมมนา” 
 
11. ควรระบุจ านวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนในแต่ละหัวข้อ จะ
ได้ไม่ต้องมาหาหรือค านวณว่าต้องเรียนกี่หน่วยกิต 
 
12. ควรตรวจสอบ/แก้ไข/ปรับปรุงช่ือรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาดังนี้  
(1) รายวิชา 324-514 ให้แก้ค า “เมแทบอลิ” 
(2) รายวิชา 324-532 “เซอคิวลาร์ไดโครอิสซึม” ควรมี 
“ร์” หลัง “เซอ” 
(3) รายวิชา 324-534 “อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง”  ไม่แน่ใจ
ว่าการใช้ค าจะถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม ่
(4) รายวิชา 324-536 “.... เคมีอินทรียสังเคราะห์” น่าจะ
ใช้ “.... เคมีอินทรีย์สังเคราะห์”    
(5) รายวิชา 324-553 “.... ปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ปฏิกิริยาวิวิธ
พันธุ”์ ให้แก้เป็น “.... ปฏิกิริยาเอกพันธ์ ปฏิกิริยาวิวิธพันธ์” 
(6) รายวิชา 324-618 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1 
ค าอธิบายรายวิชาเป็น “Studying and searching into 
some topics of interest in inorganic chemistry” ท า
ให้เข้าใจว่าเป็นการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา แต่
รายวิชานี้น่าจะเป็นการก าหนดหัวข้อพิเศษโดยอาจารย์และ
สอนโดยอาจารย ์

8. ยกเลิกแผน ก แบบ ก 1 
 
 
 
 
 
 
 
9. ยกเลิกแผน ก แบบ ก 1 
 
 
 
 
 
 
10. ยกเลิกแผน ก แบบ ก 1 
 
 
 
 
 
 
11. ไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากเป็นไปตามการเขียน
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
12.(1) แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
12.(2) แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
12.(3) ตรวจสอบแล้ว ใช้ค าเดิม 
 
12.(4) ตรวจสอบแล้ว ใช้ค าเดิม 
 
12.(5) แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
12.(6) รายวิชานี้สามารถก าหนดหัวข้อที่จะอภิปราย
จากความสนใจของอาจารย์หรือจากนักศึกษาก็ได ้
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(7) รายวิชา 324-641 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม มีค าอธิบายรายวิชาช่วงต้นเป็น “การส ารวจ
สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หลักการพื้นฐานในการตรวจวัด
สารในสิ่งแวดล้อม ....” รายวิชาในระดับปริญญาโทไม่น่า
จะต้องมี “หลักการพื้นฐาน” (“fundamentals of”) อยู่ 
ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะต้องสอน “หลักการพื้นฐาน” ก็
ตาม 
 
13. หน้า 31. บรรทัดสุดท้าย ควรระบุชื่อรายวิชา 324-501 
ด้วย 

12.(7) แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
13 แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. หมวดวิชาบังคับประจ ากลุ่มวิชา เสนอไม่ควรมี นักศึกษา
ควรจะเลือกวิชาเรียนตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซึ่งผลสุดท้าย อาจจะลงเรียนตามกลุ่มแบบน้ี แต่จะมีบางคน
ที่เลือกเรียนข้ามกลุ่ม ท าให้เกิดการบูรณาการในตัว
นักศึกษาเอง อาจจะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต 
หลายๆวิชาที่อยู่ในกลุ่มต่างกัน มีคุณลักษณะคล้ายๆกันเช่น
วิชา Spectroscopy ไม่แนะน าให้มีการบูรณาการในกลุ่ม
อาจารย์ เพราะเนื้อหาจะเยอะมากๆๆๆๆ เพราะในทาง
ปฏิบัติ อาจารย์ก็ไม่คุยกัน (จากประสบการณ์) ท าให้วิชา 3 
หน่วยกิต เรียนหนักเท่ากับ  12 หน่วยกิต แต่น่าจะให้
นักศึกษามีโอกาสเลือกว่าต้องการ Spectroscopy แบบ
ไหน ถึงแม้ว่าจะท างานกับอาจารย์เคมีอนินทรีย์ ถ้าท า
สังเคราะห์ Ligand อาจจะไปเลือกวิชา Organic 
Spectroscopy 
 
2. ไม่ควรบังคับให้นักศึกษาเลืกเฉพาะในกลุ่มวิชาท่ีตนเอง
สังกัด อาจจะเลือกวิชาใดก็ได้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจจะจัดกลุ่มได้ แต่ควรอนุญาตให้นักศึกษาเลือก
วิชาต่างกลุ่มได้เช่นเลือกกลุ่มเคมีอนินทรีย์และกลุ่มเคมีวัสดุ
หรือพลังงาน 
 
3. วิชา Physical Methods in Chemistry ควรจะเพิ่ม
หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคท่ี
เกี่ยวข้องกับ Quadrupole Nuclei เช่น ENDOR ESEEM, 
NQR, Mossbauer รวมถึง Magnetisms 

1. ยกเลิกรายวิชาบังคับประจ ากลุ่มสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายวิชาบังคับปรับเหลือเพียง 3 รายวิชา คือ 324-
501 324-681 และ 324-682 เป็นวิชาบังคับ ส่วน
รายวิชาอื่นจัดอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือก 
 
 
3. เนื่องจากงานวิจัยของสาขาเคมีอนินทรีย์ไม่มีส่วน
ของเทคนิคท่ีเกี่ยวกับ Quadrupole Nuclei ท าให้
หลักสูตรฯ บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคท่ีจ าเป็นต่อ
งานวิจัยเพื่อเพิ่มเข้มแข็งให้กับนักศึกษาก่อนข้ึนท า
วิทยานิพนธ ์
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4. วิชา Characterization Techniques in Chemistry ดู
เหมือนจะเน้นท่ีเทคนิคส าหรับ Materials Science ท าไม
ไม่ใช้ช่ือเป็น Characterization Techniques in 
Materials Chemistry 
 
 
 
5. วิชาที่เกี่ยวข้องกับเคมีอนินทรีย์ ยังขาดวิชาที่เกี่ยวกับ 
Main Group Chemistry 
6. วิชาหลักๆส าหรับวิชาเคมีจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎี
พันธะเคมีและวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคการทดลอง ส่วนวิชาอื่น
จะเป็นรายละเอียด ควรจัดเป็นวิชาเลือก 

4. ปัจจุบันเทคนิคต่าง ๆ จะใช้งานอย่างแพร่หลาย
โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา ดังนั้นเทคนิคต่าง ๆ ใน
รายวิชานี้จึงจ าเป็นส าหรับนักเคมีในปัจจุบัน และ
ตัวอย่างที่น ามาอภิปรายในรายวิชานี้มีความ
สอดคล้องกับงานทางเคมี จึงใช้ช่ือวิชา 
Characterization Techniques in Chemistry 
 
5-6. เนื่องจากงานวิจัยของสาขาเคมีอนินทรีย์เป็น
งานวิจัยทางด้านสารประกอบเชิงซ้อน หลักสูตรฯ จึง
ก าหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านสารเชิงซ้อนเพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีแก่นักศึกษาและเป็นลักษณะ
เด่นของแขนงสาขาเคมีอนินทรีย ์
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.เป็นหลักสูตรที่พยายามผลิตเน้นอาจารย์และนักวิจัย ใน
สาขาเคมี หลักสูตรพยายามเปิดให้มีช่องทางส าหรับเน้นการ
ฝึกวิจัยอย่างเดียว โดยไม่ต้องเรียนวิชา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่
อาจต้องระวังการน าช่องทางเช่นนี้ไปในทางที่ผิด (รับ
นักศึกษาเข้าช่องทางนี้ แต่ความจริงแล้วนักศึกษาไม่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ จะกลายเป็นผลิต 
นักศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเป็นแรงงานให้กับอาจารย์ แต่
ไม่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ได้) 
 
2. แม้จะเน้นผลิตอาจารย์และนักวิจัย แต่ ควรมีการอบรม
เสริมเพิ่มความรู้ในมุมมองของธุรกิจ หรือ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอบรม ในส่วนของการเขียนหรือจดสิทธิบัตรด้วย 
เพราะในอนาคตมีแนวโน้มสูงมากว่า งานวิจัยจะเป็นโจทย์
จากภาคเอกชน ซึ่งความเข้าใจในส่วนของภาคธุรกิจก็จะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 
 
3. ปรัชญา เนื่องจากเป็นหลักสูตรเคมี จึงไม่น่าจะเขียนว่า
เป็นการผลิต  มหาบัณฑิตสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ 
เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวัสดุและเคมีพลังงาน  น่าจะ
เป็นการผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมี ที่มีทักษะเชิงลึกในทาง
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมี
วัสดุและเคมีพลังงาน  

1. ยกเลิกแผน ก แบบ ก 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการ
เขียนและจดสิทธิบัตร ซึ่งสามารถให้นักศึกษาท่ีสนใจ
เข้าฟังการอบรมได ้ไม่น่าจะจัดเป็นรายวิชา 
 
 
 
 
3. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ยังมีลักษณะรายวิชาที่สะท้อนแนวคิดแบบดั้งเดิมอยู่ แม้
จะมีวิชาเรียนรวมกันบ้างในบางสาขาซึ่งก็เหมือนเป็น
แนวโน้มที่ดีที่พยายามสลายขอบเขตของสาขา อาจ
พิจารณาเพิ่มหรือเสริมรายวิชาที่ต้องการบูรณาการอย่าง
แท้จริง หรือเนื้อหาที่มีแนวโน้มว่างานวิจัยในอนาคตจะ
ด าเนินไป เช่น นาโนเทคโนโลยี หรือ XXX-โอมิกส์ 
 
5. รายวิชา physical methods in chemistry เหมือนมี
แนวคิดจากหนังสือ Physical methods for chemists 
ของ Russell S. Drago แต่ก็มีเพียงแค่ spectroscopic 
methods ไม่แน่ใจว่าถ้าเขียนช่ือรายวิชาให้ชัดเจนไปเลย 
เช่นเป็น Spectroscopic methods for chemists เลยจะ
ตรงประเด็นกว่าหรือไม่ (กรณี Drago มีวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ 
spectroscopy บ้าง เช่น group theory หรือ 
magnetism แต่ก็ในสัดส่วนท่ีน้อย)  
 
6. รายวิชา เคมีค านวณ ควรกล่าวถึงระเบียบวิธี เช่น 
Density Functional Theory ซึ่งเป็นระเบียบวิธีทางการ
ค านวณ electronic structure ที่ใช้งานกันมากที่สุดใน
ปัจจุบัน และควรกล่าวถึงการค านวณแบบ molecular 
dynamics ด้วย 
 
7. รายวิชา 324-555 ค าอธิบายค่อนข้างจ าเพาะเป็นการ
พิจารณา heterogeneous catalyst อาจพิจารณาปรับชื่อ
รายวิชาให้จ าเพาะ 
 
8. รายวิชา 324-556 โครงสร้างผลึกและแผนภาพ วัฎภาพ  
น่าจะเป็น แผนภาพวัฏภาค มากกว่า และในเนื้อหามีความ
คล้ายคลึงกับรายวิชา solid state chemistry 324-661 
อาจพิจารณา ควบปรับรวมในเนื้อหา หรือ ในทางปฏิบัติ 
อาจใช้การสอนร่วมกันในเนื้อหาท่ีซ้ ากัน โดยท าเป็น 
module แล้ว ในหัวข้อท่ีซ้ ากัน ให้มาเรียนร่วมกัน 
 
9. หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 1 แต่ภาษาอังกฤษ เป็น 
Energy Chemistry II   นอกจากน้ี Energy Chemistry ใน
แง่ของช่ือวิชา หรือช่ือเนื้อหา ได้ลองค้นดู แต่แทบไม่พบ 
พบแต่ Chemistry of Energy (มี Journal of Energy 
Chemistry ของ Elsevier แต่เหมือนปรับมาจากวารสาร
จีน) 
 
10. 325-692 วิทยานิพนธ์ ไม่น่าจะต้องเขียนว่า ในแต่ละ
แขนงวิชาของสาขาเคมี ด้วยขอบเขตของวิชาในแต่ละสาขา
ไม่ควรต้องก าหนดอย่างชัดเจน ควรเปิดช่องทางให้เกิด 

4. หลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาสัมมนาวิชาการที่
ทันสมัยทุกภาคการศึกษา ซึ่งสามารถใช้รายวิชา
ดังกล่าวในการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ ได ้
 
 
 
5. เนื่องจากหลักสูตรฯ มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีอยู่มาก เช่น 324-523 
Molecular Structure and Spectroscopy และ 
324-542 Spectroscopic Analysis ดังนั้นจึงใช้ค า
ว่า physical methods in chemistry เพื่อไม่ให้
เกิดความสบสน 
 
 
 
6. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
7. ใช้ช่ือรายวิชาเดิม เพื่องจากรายวิชานี้จะเน้นไปที่
เทคนิคการออกแบบตัวเร่งด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 
 
8. ปรับรวมกับรายวิชา 324-611 
 
 
 
 
 
 
9. ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่ามีการใช้ค า
ว่า chemistry energy หลายแหล่งข้อมูล 
 
 
 
 
10. ปรับค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ ตาม
ข้อเสนอแนะ 
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การบูรณาการความรู้ 
 
11. มคอ. ส่วน Curriculum mapping ไม่แน่ใจว่า
จ าเป็นต้องวง ความรับผิดชอบหลัก -รอง ในหมวดต่างๆ 
มากขนาดนี้หรือไม่ (เช่นกรณี คุณธรรมจริยธรรม ท่ีทุกวิชา 
รับผิดชอบแบบหลักและรอง) ส่วนตัวมีความคิดว่า หน้าท่ี
หลักของหลักสูตรคือควรเป็นการให้ความรู้ เตรียมบัณฑิตที่
แข่งขันได้กับโลกมากกว่า ( “ความรู้สั่งสอนได้ แต่นิสัยคน
ปรับไม่ได้ง่าย ”)  ไม่แน่ใจเลยว่าในต่างประเทศ 
(‘นานาชาติ’) เขาเขียนหลักสูตรที่มีความเป็น ”นานาชาติ” 
แล้วต้องเขียนหรือสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม แบบ 
curriculum mapping ของเราหรือไม่  
 
12. หลักสูตรอาจพิจารณาจัดอบรมเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ก่อนเข้าเรียนด้วย  
 
 
 
 
13. สังเกตว่าไม่มีรายวิชาในลักษณะที่เป็นความเชื่อมโยง
ระหว่าง ชีววิทยา กับเคมี เช่นรายวิชาประเภท biological 
chemistry อาจเนื่องมาจากความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่มี 
แต่อาจพิจารณาอบรมเสริมความรู้ให้นักศึกษา 
 
14. ข้อคิดเห็นอื่นๆ  
(1) การพิมพ์ค าผิด มีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ เช่น หน้า 9 
สะกด ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เป็น ต่าใช้จ่ายด าเนินงาน  หรือ 
หน้า 22 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์ น่าจะเป็น ผลึกศาสตร์รังสี
เอกซ์ หรือ 52 ส่วนท่ี 2 ตารางแสดงความ สอดคล้ง ควร
เป็น สอดคล้อง  
(2) การจัด ตัดบรรทัด เช่น กรณี 324-532 หน้า 23 (ป.
เอก)  
เช่น เร-โซแนนซ์ หรือ ดิสเพอร์ชันในงาน วิจัยทางเคมี
อินทรีย์  ซึ่งไม่ควรมีช่องว่างระหว่าง งาน กับ วิจัย 
(3) ช่ือรายวิชา 324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 
Natural products of interest อ่านแล้วรู้สึกว่าช่ือ
ภาษาอังกฤษดูแปลก (ปกติมักเห็นชื่อวิชาที่ค าขยายความ
อยู่ด้านหน้า)  ไม่แน่ใจว่า มีมหาวิทยาลัยต่างชาติในอังกฤษ
หรือสหรัฐอเมริกาเลือกใช้ค าเช่นน้ีเป็นช่ือวิชาหรือไม่ [ช่ือ
วิชา เช่น Natural Products Chemistry หรือ Chemistry 
of Natural Products เป็นช่ือกลางๆที่พบ ] 

 
 
11. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกสามารถ
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน program tell me 
more นอกจากน้ีทางคณะฯ ได้จัดหาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศเจ้าของภาษามาอบรมนักศึกษาช่วงปิด
ภาคฤดูร้อน 
 
13. มีอยู่ในรายวิชาหัวข้อพิเศษและแทรกอยู่ใน
รายวิชาต่าง ๆ เช่น 324-544  324-514 324-732 
เป็นต้น 
 
 
14 
14(1) แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่วนค าว่าผลิกศาสตร์
รังสีเอกซ์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า สะกดด้วยสระอ ิ
 
 
14(2) แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
14(3) ตรวจสอบแล้ว ใช้ค าเดิม 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(4) ช่ือรายวิชา 324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง แต่ใน
ตารางหน้า 50 เรียก จลนเคมีขั้นสูง 

14(4) แก้ไขเป็น จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ไม่ขัดข้องกับการปรับเปลี่ยนในภาพรวม 
 
2. หน้า 50 น่าจะขาดหัวข้อและรายวิชาของกลุ่มวิชาเคมี
อินทรีย์ ในคอลัมน์ หลักสูตรเดิม 

1. – 
 
2. ภาควิชาเคมีเดิมมีหลักสูตร วท.ม.(เคมี) และ วท.
ม.(เคมีอินทรีย์) แต่ในหลักสูตรนี้ได้ท าการรวม 2 
หลักสูตร 

 
คุณทัศพร แคล้วอ้อม 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายวิชา 324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ:
  จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีหลากหลายมากข้ึน จึงอยากเสนอแนะให้พัฒนา
และขยายขอบข่ายงานวิจัยให้ใช้ได้จริงๆ และสามารถต่อ
ยอดเป็นธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้อาจจะท าวิจัยร่วมกับคณะอื่นๆ 
หน่วยงานภาครัฐ หรืภาคเอกชน 
 
รายวิชา 324-571 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม: นอกจาก
มาตรการควบคุมตามทฤษฎีแล้ว ควรเน้นที่การปูองกันการ
ใช้สารเคมีที่จะก่อให้เกิดพิษและการก าจัดสารพิษที่เกิดขึ้น
โดยค านึงถึงมาตรการทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และควรมีการร่วมงานวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขมลพิษที่
เกิดจากสารเคมีในท้องที่น้ันๆ  
 
 
 
รายวิชาสัมมนา: เป็นการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะน ามาใช้ในการท างานของนิสิตในอนาคต 
จึงขอเสนอให้มีการแนะน าวิธีการน าเสนอ การจัดท า
เอกสารน าเสนอและเทคนิคในการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม
ให้แก่นิสิตก่อนจะเริ่มการสัมมนา 
 
รายวิทยานิพนธ:์ การวางแผนงานก่อนเริ่มท างานวิจัย 
รวมถึงการติดตามผลการวิจัยและรายงานผลเป็นสิ่งส าคัญ
ของการท าวิทยานิพนธ์ จึงขอเสนอให้มีการแนะน าวิธีการ
วางแผนงานและติดตามผลให้แก่นิสิตที่ท างานวิจัยก่อน การ
วางแผนที่ดีจะท าให้ควบคุมเวลาในการท าวิจัยได้เป็นอย่างดี
และเป็นการฝึกให้นิสิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ 

หลักสูตรฯ มีงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงเนื้อหาตามค าแนะน าโดยเพิ่มเนื้อหาและ
เน้นการปูองกันการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง
รวมทั้งวิธีการก าจัดที่ถูกต้อง และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น อุตสาหกรรมที่มีการใช้
สารเคมี เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีภายใน
โรงงาน หรือ สารเคมีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อ
หาแนวทางปูองกันการปนเปื้อนของสารพิษสู่
สิ่งแวดล้อม 
 
มีการช้ีแจงและเอกสารให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
หลักสูตรฯ จัดรายวิชา 324-501  เป็นวิชาบังคับ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เวลาและเป็นนักวางแผนงานท่ีดีในอนาคต 
 
นอกจากน้ีภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
หลักสูตรนี้ จึงขอเสนอแนะให้ผู้สอนสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ เช่น เอกสารการเรียนการสอน ข้อสอบ เป็น
ต้น และมีกิจกรรมเสริมทักษะให้นิสิต เช่น การประชุม
แลกเปลี่ยนความเห็นกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ การเข้าร่วม
สัมมนากับมหาลัยต่างชาติหรือหน่วยงานภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนนิสิตท าวิจัย เป็นต้น เพื่อฝึกฝนนิสิตให้คุ้นเคย
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานในอนาคต 

 
 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

นายพงศธร  อมรพิทักษ์สุข 
วุฒิ Dr. de 3ème cycle  สาขาวิชา Matériaux 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-101 เคมีทั่วไป 1 3 
 324-102 เคมีทั่วไป 2 3 
 324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้นของวัสดุอนินทรีย์ 2 
 324-413 โฟโตเคมีอนินทรีย์ 2 
 324-415 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 2 
 324-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 324-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคมี 2 
 324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคม ี 3 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
 324-554 วัสดุอนินทรีย ์ 2 
 324-555 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคมี 2 
 324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคม ี 3 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
 324-554 วัสดุอนินทรีย ์ 2 
 324-555 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. S. Klubnuan, P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, Structure, optical and photocatalytic 

properties of MgO/ZnO nanocomposites prepared by a hydrothermal method, Mater. Sci. 
Semicond. Process 39 (2015) 515-520. 

2. P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, Photocatalytic decolorization of methylene blue dye by 
Ag3PO4-AgX (X=Cl-, Br- and I-) under visible light. Adv. Powder Technol. 25 (2014) 1026-1030. 

3. B. Thongrom, P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, J. Baltrusaitis, Photocatalytic degradation of 
dye by Ag/ZnO prepared by reduction of Tollen's reagent and the ecotoxicity of degraded 
products. Korean J. Chem. Eng., 31 (2014) 587-592. 

4. P. Amornpitoksuk, K. Intarasuwan, S. Suwanboon, J. Baltrusaitis, Effect of Phosphate Salts 
(Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 Morphology for Photocatalytic Dye Degradation 
under Visible Light and Toxicity of the Degraded Dye Products, Ind. Eng. Chem. Res., 52 
(2013) 17369-17375. 

5.  K. Intsrasuwan, P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, Effect of the mixing rate on the 
morphology and photocatalytic activity of ZnO powders prepared by a precipitation 
method, Adv. Powder Technol. 24 (2013) 999-1005. 

6. P. Amornpitoksuk, P. Jongnavakit, S. Suwanboon, N. Ndiege, Preparation and photocatalytic 
activity of Cu-doped ZnO thin films prepared by the sol-gel method, Appl. Surf. Sci., 258 
(2012) 8192-8198. 

7. P. Jongnavakit, P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, R. Ratana, Surface and photocatalytic 
properties of ZnO thin film prepared by sol-gel method, Thin Solid Films 520 (2012) 5561-
5567. 

8.  P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, S. Sangkanu, A. Sukhoom, N. Muensit, Morphology, 
photocatalytic and antibacterial activities of radial spherical ZnO nanorods controlled with a 
diblock copolymer, Superlattices. Microstruct. 51 (2012) 103-113. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1. P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, Dye degradation using Ag/ZnO illuminated by fluorescent 

lamps, Appl. Mecha. Mater. 749 (2015) 206-210.  
 
นางสาวจงดี ธรรมเขต 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา เคมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
 324-243 เคมีวิเคราะหพ์ื้นฐาน 3 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 
 324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2   2 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1 
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 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-543 การแยกสารทางเคมี 3 
 324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์ 3 
 324-571 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-543 การแยกสารทางเคมี 3 
 324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์ 3 
 324-571 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. F. Makkliang, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, C. Thammakhet, Development of magnetic 

micro-solid phase extraction for analysis of phthalate esters in packaged food. Food Chem. 
166 (2015) 275-282. 

2. T. Pelden, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, Tea bag filter paper as a novel 
protective membrane for micro-solid phase extraction of butachlor in aqueous samples. J. 
Environ. Sci. Heal. B 49 (2014) 480-490. 

3. T. Chaiphet, O. Bunkoed, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, A novel 
microextractor stick (polyaniline/zinc film/stainless steel) for polycyclic aromatic 
hydrocarbons in water. J. Environ. Sci. Heal. B 49 (2014) 882-891. 

4. C. Siritham, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, Online microchannel 
preconcentrator for carbofuran detection. J. Environ. Sci. Heal. B 48 (2013) 893-905. 
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5. A. Fatoni, A. Numnuam, P. Kanatharana, W. Limbut, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, A 
highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel 
incorporated with carbon nanotubes and ferrocene. Sensors Actuat.B-Chem. 185 (2013) 725-
734. 

6. S. Samanman, C. Thammakhet, P. Kanatharana, C. Buranachai, P. Thavarungkul, Novel 
template-assisted fabrication of porous gold nanowire arrays using a conductive-layer-free 
anodic alumina oxide membrane. Electrochim. Acta 102 (2013) 342-350. 

7.  J. Saelim, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, C. Thammakhet, Novel fabricated silver 
particles/polypyrrole printed circuit board passive samplers for volatile organic compounds 
monitoring. Microchem. J. 108 (2013) 180-187. 

8.  S. Poorahong, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, Online in-tube 
microextractor coupled with UV-Vis spectrophotometer for bisphenol A detection. J. Environ. 
Sci. Heal. A 48 (2013) 242-250. 

9. S. Poorahong, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, W. Limbut, A. Numnuam, P. Kanatharana, 
Amperometric sensor for detection of bisphenol A using a pencil graphite electrode 
modified with polyanilinenanorods and multiwalled carbon nanotubes, Microchim. Acta 176 
(2012) 91-99. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1.  L. Aksornneam, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, C. Thammakhet, Cryogel entrapped 

acetylacetone sol-gel sensor for formalin detection. International Bioscience Conference and 
the 5thJoint international PSU-UNS Bioscience Conference (IBSC 2014). P. 384-387. September 
29-30, 2014, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand. 

 
นางสาวนรารักษ์    หลีสกุล  
วุฒิ Dr. Techn.  สาขาวิชา Photochemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-101 เคมีทั่วไป 1 3 
 324-102 เคมีทั่วไป 2 3 
 324-413 โฟโตเคมีอนินทรีย ์ 2 
 324-415 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 2 
 324-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 324-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-512 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย ์ 2 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
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 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-512 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย ์ 2 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. L. Vittaya, N. Leesakul, S. Saithong, K. Chainok, Crystal structure of dichloridobis[2-

(phenyldiazenyl)pyridine-N1]zinc, Acta Cryst. E71 (2015) m201-m202. 
2.  T. Kanasa, N. Jantasing, S. Morada, N. Leesakul, R. Tarsang, S. Namuangrak, T. Kaewin, S. 

Jungsuttiwong, T. Sudyoadsuk, V. Promarak, Synthesis and characterization of 2D-D-π-A-type 
organic dyes for dye sensitized solar cells, Eur. J. Org. Chem. (2013) 2608-2020.  

3.  N. Leesakul, S. Pongampai, P. Kanatharana, P. Sudkeaw, Y. Tantirungrotechai, C.  Buranachai, 
A new screening method for flunitrazepam in vodka and tequila by fluorescence 
spectroscopy, Luminescence: The J. Biolo. Chem. Luminescence 28 (2013) 76-83. 

4. Fitriani, K. Hansongnern, N. Leesakul, C. Pakawatchai, S. Saithong, 2-Amino-5-bromopyridin-1-
ium (2-amino-5-bromopyridine- N1)trichloridozincate, Acta Cryst. E69 (2013) m302-M303. 

5.  Yoopensuk, P. Tongying, K. Hansongnern, C. Pakawatchai, S. Saithong S, Y. Tantirungrotechai, 
N. Leesakul, Synthesis and characterizations of 4-(2-dipyridylazo)-N,N-dialkylaniline: 
photoactive dyes, Spectrochim. Acta A : Mol. Biomol. Spectrosc. 86 (2012) 538-546. 

6. S. Tongying, S. Yoopensuk, N. Leesakul, Y. Tantirungrotechai Y, Exploring photochemistry of 
2-(phenylazo)pyridine dye  by using TDDFT/DFT methods, Can. J. Chem. Eng., 90 (2012) 860-
864. 

7. N. Leesakul, W. Runrueng, S. Saithong, C. Pakawatchai, 2-{2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazen-
1-ium-1-yl}pyridinium tetrachloridozincate, Acta Cryst., E68 (2012) m837-m838. 

8. L. Vittaya, N. Leesakul, C. Pakawatchai, S. Saithong S, K. Hansongnern, Bis[5-chloro-2-
(phenyldiazenyl-[]N2)pyridine-[]N]bis(thiocyanato-[]N) iron(II), Acta Cryst. E68 (2012) 
m555-m556. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1.  E. Klaimanee, D. Muenmart, V. Promarak V, T. Sudyodsuk, N. Leesakul, Development Fe3+ 

Ions detection with fluoresecent chemosensor based on -fluorenyl-pyrene, Research of 
Southern Technology :  Social Concern : Engaging Minds for a Sustianable Future. (2015) 9-
15. 

2.  P. Chuklin, S. Phongpaichit, C. Pakawatchai, U. Sirimahachai U, N. Leesakul N, X-ray crystal 
structure and antibacterial activity of 4,4’-(Diazene-1,2-Diyl)bis(N,N-diethylaniline), Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON). (2014) 101-103. 

http://scripts.iucr.org/cgi-bin/citedin?search_on=name&author_name=Fitriani
http://scripts.iucr.org/cgi-bin/citedin?search_on=name&author_name=Leesakul,%20N.
http://scripts.iucr.org/cgi-bin/citedin?search_on=name&author_name=Pakawatchai,%20C.
http://scripts.iucr.org/cgi-bin/citedin?search_on=name&author_name=Saithong,%20S.
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นางสาวสุดา จักรทอง 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา เคมีอินทรีย ์
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 
 324-234 เคมีอินทรีย์ 3 
 324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห ์ 3 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 
 324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง 3 
 324-536 สารประกอบออรแ์กโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห ์ 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 
 324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง 3 
 324-536 สารประกอบออรแ์กโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห ์ 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1.  T. Sriyatep, S. Chakthong, S. Leejae, S. P. Voravuthikunchai, Two lignans, one  alkaloid, and 

flavanone from the twigs of Feroniella lucida, Tetrahedron 70  (2014) 1773-1779. 
2.  P. Plodpai, V. Petcharat, S. Chuenchit, S. Chakthong, S. P. Voravuthikunchai, Desmos 

chinensis: A new candidate as natural antifungal agent to control rice  diseases, Ind. Crop 
Prod. 42 (2013) 324-331. 
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3. P. Plodpai, V. Petcharat, S. Chuenchit, S. Chakthong, N. Joycharat, S. P. Voravuthikunchai, 
Anti-Rhizoctonia solani activity by Desmos chinensis extracts and its mechanisms of action, 
Crop Prot. 43 (2013) 65-71. 

4. S. Chakthong, P. Weaaryee, P. Puangphet, W. Mahabusarakam, P. Plodpai, S. P. 
Voravuthikunchai, A. Kanjana-Opas, Alkaloid and coumarins from the green fruits of Aegle 
marmelos, Phytochemistry 75 (2012) 108-113. 

5.  M. Tuntipaleepun, S. Chakthong, C. Ponglimanont, P. Plodpai, S. P. Voravuthikunchai, 
Antifungal and cytotoxic substances from the stem barks of Desmos chinensis, Chin. Chem. 
Lett. 23 (2012) 587-590. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1. S. Madmanang, S. Chakthong, Chemical constituents from the stem bark of Faraea fragrans 

Roxb., The Fifth International Conference on Natural Products for Health and Beauty, Karon 
Beach Phuket, Phuket, Thailand, 6-8 May 2014, p. 40-45. 

 
นางสุรจิตร  ทีฆสกุล 
วุฒิ Ph.D.  สาขาวิชา Chemical Engineering 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-101 เคมีทั่วไป 1 3 
 324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3 
 324-321 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3 
 324-421 จลนพลศาสตร์เคม ี 2 
 324-451 ปิโตรเคม ี 2 
 325-101 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1 1 
 325-102 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 2 1 
 325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 
 325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์กส์ขั้นสูง 1 2 
 324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง 3 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์กส์ขั้นสูง 1 2 
 324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง 3 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. T. Choosong, P. Phakthongsuk, S. Tekasakul, P. Tekasakul, Urinary 1-hydroxypyrene levels in 

workers exposed to polycyclic aromatic hydrocarbon from rubber wood burning, Safety and 
Health at Work, 5 (2014) 86-90. 

2. M. Hata, J. Chomanee, T. Thongyen, L. Bao, S. Tekasakul, P. Tekasakul, Y. Otani, M. Furuuchi, 
Characteristics of nanoparticles emitted from burning of biomass fuels, J. Environ. Sci. 26 
(2014) 1913-1920. 

3. K. Phoungthong, S. Tekasakul, P. Tekasakul, G. Prateepchaikul, N. Jindapetch, M. Furuuchi, M. 
Hata, Emissions of particulate matter and associated polycyclic aromatic hydrocarbons from 
agricultural diesel engine fueled with degummed, deacidified mixed crude palm oil blends, 
J. Environ. Sci. 25 (2013) 751-757. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1. T. Srisong, S. Tekasakul, P. Amornpitoksuk, O. Sirichote, L. Cheunchom, “Preparation and 

characterization of porous carbon materials from bagasse by hydrothermal carbonization 
process” has been accepted for publication in PURE AND APPLIED CHEMISTRY 
INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 (PACCON 2014) proceedings book.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074214000904
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
นางสาววัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 
วุฒิ Ph.D.  สาขาวิชา Organic Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-331 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 3 
 324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์ 3 
 324-434 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 2 
 324-435 สเตอริโอเคม ี 2 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ 3 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ 3 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. C. Daengrot, V. Rukachaisirikul, C. Tansakul, T. Thongpanchang, S. Phongpaichit, K. 

Bowornwiriyapan, J. Sakayaroj, Eremophilane sesquiterpenes and diphenyl thioethers from 
the soil fungus Penicillium copticola PSU-RSPG138, J. Nat. Prod. 78 (2015) 615-622. 

2. J. Arunpanichlert, V. Rukachaisirikul, S. Phongpaichit, O. Supaphon, J. Sakayaroj, 
Meroterpenoid, isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass-derived fungus 
Pestalotiopsis sp. PSU-ES194, Tetrahedron 71 (2015) 882-888. 

3. T. Kongprapan, V. Rukachaisirikul, S. Saithong, S. Phongpaichit, W. Poonsuwan, W., J. 
Sakayaroj, Cytotoxic cytochalasins from the endophytic fungus Eutypella scoparia PSU-H267. 
Phytochem. Lett. 13 (2015) 171-176. 
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4.  V. Rukachaisirikul, N. Rungsaiwattana, S. Klaiklay, S. Phongpaichit, K. Borwornwiriyapan, J. 
Sakayaroj, -Butyrolactone, cytochalasin, cyclic carbonate, eutypinic acid and phenalenone 
derivatives from the soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185, J. Nat. Prod. 77 (2014) 2375-
2382. 

5.  V. Rukachaisirikul, S. Satpradit, S. Klaiklay, S. Phongpaichit, K. Borwornwiriyapan, J. Sakayaroj, 
Polyketide anthraquinone, diphenyl ether and xanthone derivatives from the soil fungus 
Penicillium sp. PSU-RSPG99, Tetrahedron 70 (2014) 5148-5152. 

6. N. Khamthong, V. Rukachaisirikul, S. Phongpaichit, S. Preedanon, J. Sakayaroj, An antibacterial 
cytochalasin derivative from the marine-derived fungus Diaporthaceae sp. PSU-SP2/4, 
Phytochem. Lett. 10 (2014) 5-9. 

7. V. Rukachaisirikul, N. Rungsaiwattana, S. Klaiklay, C. Pakawatchai, S. Saithong, S. Phongpaichit, 
K. Borwornwiriyapan, J. Sakayaroj, Indole-benzodiazepine-2,5-dione derivatives from a soil 
fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185, Tetrahedron 69 (2013) 11116-11121. 

8. V. Rukachaisirikul, S. Buadam, S. Phongpaichit, J. Sakayaroj, Amide, cyclohexenone and 
cyclohexenone-sordaricin derivatives from the endophytic fungus Xylaria plebeja PSU-G30, 
Tetrahedron 69 (2013) 10711-10717. 

9. V. Rukachaisirikul, S. Kannai, S. Klaiklay, S. Phongpaichit, J. Sakayaroj, Rare 2-phenylpyran-4-
ones from the seagrass-derived fungi Polyporales PSU-ES44 and PSU-ES83, Tetrahedron 69 
(2013), 6981-6986. 

10. V. Rukachaisirikul, A. Rodglin, Y. Sukpondma, S. Phongpaichit, J. Buatong, J. Sakayaroj, 
Phthalide and isocoumarin derivatives produced by an Acremonium sp. isolated from a 
mangrove Rhizophora apiculata, J. Nat. Prod. 75 (2012) 853-858. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   -  
 
นางสาวกานดา  ปานทอง 
วุฒิ ปร.ด.   สาขาวิชา เคมีอินทรีย ์
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-231 เคมีอินทรีย์ 1 3 
 324-232 เคมีอินทรีย์ 2 3 
 324-432 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 2 
 324-433 อินทรียสังเคราะห์  3 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
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 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. K. Rudiyansyah, K. Panthong, M.J. Garson, Chemistry and pharmacognosy of the genus Durio, 

Nat. Prod. Commun. 10 (2015) 1853-1860. 
2. K. Panthong, R. Sompong, V. Rukachaisirikul, N. Hutadilok-Towatana, S.P. Voravuthikunchai, J. 

Saising, Two new triterpenes and a new coumaroyl glucoside from the twigs of Mangifera 
foetida Lour., Phytochem. Lett. 11 (2015) 43-48. 

3. K. Panthong, K. Tohdee, N. Hutadilok-Towatana, S.P. Voravuthikunchai, S. Chusri, Prenylated 
flavone from roots of a hybrid between Artocarpus heterophyllus and Artocarpus interger 
and its biological activities, J. Braz. Chem. Soc. 24 (2013) 1656-1661. 

4. K. Panthong, Y. Srisud, V. Rukachaisirikul, N. Hutadilok-Towatana, S.P. Voravuthikunchai, S. 
Tewtrakul, Benzene, coumarin and quinolinone derivatives from roots of Citrus hystrix, 
Phytochemistry 88 (2013) 79-84. 

5. S. Kongsriprapan, C. Kuhakarn, P. Deelertpaiboon, K. Panthong, P. Tuchinda, M. Pohmakotr, V. 
Reutrakul, Studies toward the total synthesis of naturally occurring pyranonaphthoquinones 
from Ventilago harmandiana, Pure Appl. Chem. 84 (2012) 1435-1443. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1. K. Panthong, Chemical constituents from the twigs of Durio zibethinus, Pure Appl. Chem. 

International Conference 2015 (PACCON 2015) 525-527. 
2. R. Sompong, K. Panthong, Chemical constituents from the twigs of Mangifera foetida Lour., 

Pure Appl. Chem. International Conference 2013 (PACCON 2013) 812-815. 
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นางสาวปณต ถาวรังกูร 
วุฒิ D. Phil สาขาวิชา Physics/Biophysics 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 332-128 ฟิสิกส์ส าหรับทันตแพทย ์ 3 
 332-129 ฟิสิกส์ส าหรับนักกายภาพบ าบัด 3 
 332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับทันตแพทย ์ 1 
 332-301 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 
 332-381 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส ์ 1 
 332-383 ชีวฟิสิกส์ 1   3 
 332-384 ชีวฟิสิกส์ 2 3 
 332-483 ฟิสิกส์การแพทย ์ 3 
 332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์ 3 
 324-691 วิทยานิพนธ์  18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์ 3 
 324-691 วิทยานิพนธ์  18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด) 
1. S. Cotchim, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, W. Limbut, A new strategy for 2,4,6-

trinitrotoluene adsorption and electrochemical reduction on poly(melamine)/graphene 
oxide modified electrode, Electrochim. Acta 184 (2015) 102-110. 

2. T. Waiyapoka, P. Deachamag, W. Chotigeat, N. Bunsanong, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, S. 
Loyprasert-Thananimit, Application of a label-free immunosensor for white spot syndrome 
virus (WSSV) in shrimp cultivation water, Applied Biochem. Biotech. 177 (2015) 821-830. 

3. W. Chaocharoen, W. Suginta, W. Limbut, A.Ranok, A. Numnuam, P. Khunkaewla, P. 
Kanatharana, P. Thavarungkul, A. Schulte, Electrochemical detection of the disease marker 
human chitinase-3-like protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-
free immunosensors, Bioelectrochem. 101 (2015) 106-113. 

4. F. Makkliang, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, C. Thammakhet, Development of magnetic 
micro-solid phase extraction for analysis of phthalate esters in packaged food, Food Chem. 
166 (2015) 275-282. 
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5. S. Samanman,  A. Numnuam, W. Limbut, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, Highly-sensitive 
label-free electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based on a novel Au 
nanoparticles-graphene-chitosan nanocompositecryogel electrode, Anal. Chim. Acta 853 
(2015) 521-532. 

6. S. Poorahong, C. Thammakhet, P. Thavarungku, P. Kanatharana, One-step preparation of 
porous copper nanowires electrode for highly sensitive and stable amperometric detection 
of glyphosate, Chem. Pap. 69 (2015) 385-394. 

7. S. Noosang, O. Bunkoed, P. Thavarungkul,  P. Kanatharana, New sulfonate composite 
functionalized with multiwalled carbon nanotubes with cryogel solid-phase extraction 
sorbent for the determination of -agonists in animal feeds, J. Sep. Sci. 38 (2015) 1951-1958. 

8. A. Fatoni, A. Numnuam, P. Kanatharana, W. Limbut, P. Thavarungkul, A conductive porous 
structured chitosan-grafted polyanilinecryogel for use as a sialic acid biosensor, Electrochim. 
Acta 130 (2014) 296-304. 

9. T. Chaiphet, O. Bunkoed, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, A novel 
microextractor stick (polyaniline/zinc film/stainless steel) for polycyclic aromatic 
hydrocarbons in water, J. Environ. Sci. Heal. A 49 (2014) 882-891. 

10. T. Pelden, C. Thammaknet, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, Tea bag filter paper as a novel 
protective membrane for micro-solid phase extraction of butachlor in aqueous samples, J. 
Environ. Sci. Heal. B49 (2014) 480-490. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม (5 รายการล่าสุด) 
1.  W. Sukree, T. Thammakhet, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, Synthesis of Molecularly 

Polymer Sorbent for Phthalate Esters Extraction by UltrasoicationBefore Analysis with Gas 
chromatography. In The 36th National Graduate Research Conference. 29-31 October 2015, 
Maejo University, Thailand.  

2. S. Preecharuengrit, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, A. Numnuam, Electrochemical detection 
of hydroquinone with poly(bromocresol green)/ordered mesoporous carbon modified 
electrode. The 5th National and International Graduate Study Conference 2015. Bankkok, 
Thailand. 

3. J. Choosang, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, A. Numnuam, Silver nanodendrite/carbon 
nanotubes modified electrode for hydrogen peroxide detection. The International Bioscience 
Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience conference 2014. Phuket 
gracelandresort&spa, Phuket, Thailand. 29-30 September 2014. 

4. P. Wilaivarangkul, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, W. Limbut, Colorimetric detection of 
trinitrotoluene via glutathione-capped silver nanoparticles. The International Bioscience 
Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience conference 2014. Phuket 
gracelandresort&spa, Phuket, Thailand. 29-30 September 2014. 

5. L. Aksornneam, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, J. Thammakhet, Cryogel entrapped 
acetylacetone sol-gel sensor for formalin detection. The International Bioscience Conference 
and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience conference 2014. Phuket 
gracelandresort&spa, Phuket, Thailand. 29-30 September 2014. 
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นางสาวเพริศพิชญ์ คณาธารณา 
วุฒิ Ph.D. สาขาวิชา Analytical Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-571   พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2 
 324-741 การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 3 
 324-691 วิทยานิพนธ์  18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-571   พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2 
 324-691 วิทยานิพนธ์  18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. A. Choodum, P. Kanatharana, W. Wongniramaikul, N. NicDaeid, Poly vinyl alcohol cryogel as a 

selective test kit for pre and post blast trinitrotoluene, Sens. Actuators B 222 (2016) 654-662.  
2. P. Nurerk, P. Kanatharana, O. Bunkoed, A selective determination of copper ion in water 

samples based on the fluorescence quenching of thiol-capped CdTe quantum dots, 
Luminescence 31 (2016) 515-522. 

3. S. Cotchim, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, W. Limbut, A new strategy for 2,4,6-
trinitrotoluene adsorption and electrochemical reduction on poly(melamine)/graphene 
oxide modified electrode, Electrochim.Acta 184 (2015) 102-110. 

4.  P. Duangkaew, S. Tapaneeyakorn, C. Apiwat, T. Dharakul, S. Laiwejpithaya, P. Kanatharana, R. 
Laocharoensuk, Ultrasensitive electrochemical immunosensor based on dual signal 
amplification process for p16INK4a cervical cancer detection in clinical samples, Biosens. 
Bioelectron. 74 (2015) 673-679. 

5.  T. Sukchauy, P. Kanatharana, R. Wannapob, P. Thavarungkul, O. Bunkoed, A 
polypyrrole/silica/magnetite nanoparticles as a sorbent for the extraction of sulfonamides 
from water samples, J. Sep. Sci. 00 (2015) 1-7. 
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6.  O. Bunkoed, P. Kanatharana, Extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons with a magnetic 
sorbent composed of alginate, magnetite nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes, 
Microchim. Acta 182 (2015) 1519-1526.  

7.  S. Noosang, O. Bunkoed, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, A new multiwalled carbon 
nanotubes functionalized sulfonate composites with cryogel solid phase extraction sorbent 
for the determination of beta-agonists in animal feeds, J. Sep. Sci. 38 (2015) 1951-1955. 

8. O. Bunkoed, P. Kanatharana, Mercaptopropionic acid–capped CdTe quantum dots as 
fluorescence probe for the determination of salicylic acid in pharmaceutical products, 
Luminescence 30 (2015) 183-189. 

9.  A. Choodum, P. Kanatharana, W. Wongniramaikul, N. NicDaeid, A sol-gel colorimetric sensor 
for methamphetamine detection, Sens. Actuator B 215 (2015) 553-560. 

10. F. Makkliang, P. Kanatharana, P.  Thavarungkul, C. Thammakhet, Development of magnetic 
micro-solid phase extraction for analysis of phthalate esters in packaged food, Food Chem. 
166 (2015) 275-282.  

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   -  
 
นางสาววิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 
วุฒิ Ph.D.  สาขาวิชา Organic Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-135 เคมีอินทรีย์หลักมูล 3 
 324-231  เคมีอินทรีย์ 1 3 
 324-232 เคมีอินทรีย์ 2 3 
 324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 3 
 324-432 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1. A. Saelee, S. Phongpaichit, W. Mahabusarakam, A new prenylated biflavonoid from the 

leaves of Garcinia dulcis, Nat. Prod. Res. 29 (2015) 1884-1888. 
2. K. Loonjang, D. Duangjinda, S. Phongpaichit, N. Sawangjaroen, S. Rattanaburi, W. 

Mahabusarakam, A new anthraquinone from Morinda elliptica Ridl. Nat. Prod. Res. 29 (2015) 
1833-1838.   

3.  L. Maikaeo, W. Chotigeat, W. Mahabusarakam, Emilia sonchifolia extract activity against white 
spot syndrome virus and yellow head virus in shrimp cell cultures, Dis Aquat Organ. 115 
(2015) 157-164. 

4. S. Rattanaburi, M. Daus, R. Watanapokasin, W. Mahabusarakam, A new bisanthraquinone and 
cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense, Nat. Prod. Res. 28 (2014) 606-610.   

5. U. Phetkul, S. Phongpaichit, R. Watanapokasin, W. Mahabusarakam, New depside from Citrus 
reticulata Blanco, Nat. Prod. Res. 28 (2014) 945-951.   

6. U. Phetkul, N. Wanlaso, W. Mahabusarakam, S. Phongpaichit, A.R. Carroll, New acridone from 
the wood of Citrus reticulata Blanco, Nat. Prod. Res. 27 (2013) 1922-1926.   

7. S. Rattanaburi, W. Mahabusarakam, S. Phongpaichit, A.R. Carroll, Acylphloro-glucinols from 
Callistemon lanceolatus DC, Tetrahedron 69 (2013) 6070-6075.  

8. S. Rattanaburi, W. Mahabusarakam, S. Phongpaichit, A.R. Carroll, A new chromone from the 
leaves of Melaleuca cajuputi Powell, Nat. Prod. Res. 27 (2013) 221-225. 

9. S. Chakthong, P. Weaaryee, P. Puangphet, W. Mahabusarakam, P. Plodpai, S.P. 
Voravuthikunchai, A. Kanjana-Opas, Alkaloid and coumarins from the green fruits of Aegle 
marmelos, Phytochemistry 75 (2012) 108-113. 

10. S. Rattanaburi, W. Mahabusarakam, S. Phongpaichit, A.R. Carroll, Neolignans from Callistemon 
lanceolatus, Phytochemistry Lett. 5 (2012) 18-21. 
 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม (5 รายการล่าสุด) 
 -  
 
นางสุชาดา จันทร์พรหมมา 
วุฒิ Ph.D.  สาขาวิชา Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-312 เคมีอนินทรีย์ 1 3 
 324-313 เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน 3 
 324-491       สัมมนาทางเคมี                                                                     1 
 325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
 325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์ 1 
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 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. N. Boonnak, S. Chantrapromma, H.-K. Fun, Molecular and crystal structures of α,α,β-

trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate, 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. 606 (2015) 165–175.  

2.  P. Ruanwas, N. Boonnak, S. Chantrapromma, Five different colours solid-state fluorescence 
of azastilbenes: a new push–pull π-conjugated system, Bull. Mater. Sci. 38 (2015) 791-795. 

3.  P. Ruanwas, S. Chantrapromma, H.-K. Fun, Synthesis, characterization, antioxidant, and 
antibacterial activities of 2-aminochalcones and crystal structure of (2E)-1-(2-aminophenyl)-3-
(4-ethoxyphenyl)-2-propen-1-one, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 609 (2015) 126-139. 

4.  T. Kobkeatthawin, S. Chantrapromma, C. S. Chidan Kumar, H.-K. Fun, Synthesis, 
characterization, and crystal structure of sulfonamide chalcone: (E)-4-methoxy-N-(4-(3-(3,4,5-
trimethoxyphenyl)acryloyl)phenyl)-benzenesulfonamide, Cryst. Rep. 60 (2015) 1058-1064. 

5.  T. Suwunwong, S. Chantrapromma, H.-K. Fun, Greenish-blue fluorescence of 6-(4-
aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-methoxynicotinonitrile: Synthesis, spectro-scopy, 
crystal structure, and fluorescence property, Cryst. Rep. 60 (2015) 1065–1071. 

6.  S. Chantrapromma, P. Ruanwas, T. Noonot, J. Horkaew, N. Boonnak, H. A. Ghabbour, H.-K. 
Fun, Synthesis and antibacterial properties of 4-bromobenzohydrazide derivatives and 
crystal structure of (E)-N′-((1H-Indol-3-yl)methylene)-4-bromobenzohydrazide, Cryst. Rep. 60 
(2015) 1072–1079. 

7. H.-K. Fun, S. Chantrapromma, L.-H. Ong, First order temperature dependent phase transition 
in a monoclinic polymorph crystal of 1,6-hexanedioic acid: an Interpretation based on the 
landau theory approach, Molecules. 19 (2014) 10137-10149. 

8.  P. Ruanwas, S. Chantrapromma, C. Karalai, C. S. Chidan Kumar, Fluorescence properties of 
dienone derivatives and solvent effects on their fluorescence absorption and emission, Opt. 
Spect. 118 (2014) 67-72. 

9.  N. Boonnak, S. Chantrapromma, S. Tewtrakul, T. Sudsai, Inhibition of nitric oxide production 
in lipopolysaccharideactivated RAW264.7 macrophages by isolated xanthones from the roots 
of Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum, Arch. Pharm. Res. 37 (2014) 1329–1335. 

10. N. Boonnak, S. Chantrapromma, H.-K. Fun, S. Yuenyongsawad, B. O. Patrick, W. Maneerat, D. 
E. Williams, R. J. Andersen, Three types of cytotoxic natural caged-scaffolds: pure 
enantiomers or partial racemates J. Nat. Prod. 77 (2014) 1562-1571. 
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 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1.  S. Chantrapromma, N. Boonnak, J. Horkaew, P. Ruanwas, Synthesis, antioxidant and 

antibacterial activities of 4-bromobenzohydrazide derivatives, ICETA (2015) 274-279. 
2. T. Suwunwong, S. Chantrapromma, Fluorescence and solvatochromism property of 

nicotinonitrile derived from chalcone; 6-(4-aminophenyl)-4-(4-ethoxyphenyl)-2-
methoxynicotinonitrile, ICETA (2015) 250-254. 

3.  T. Suwunwong, T. Kobkeatthawin, K. Chanawanno, N. Saewan, P. Wisitsak, S. Chantrapromma, 
Tyrosinase inhibitory activity of pyrazole derivatives,  Adv. Mater. Res. 506 (2012) 194-197. 

4.  H.-K. Fun, S. Chantrapromma, N. Boonnak, Single Crystal X-ray Structural Determination:  A 
powerful technique for natural products research and drug discovery, Adv. Mater. Res. 545 
(2012) 3-15. 

 
นางสาวขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 
วุฒิ Ph.D.  สาขาวิชา  Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-137 หลักเคมีอินทรีย ์ 3 
 324-331 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์ 3 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 1 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 1 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 
 324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 
 324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
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 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1. K. Tadpetch, L. Jeanmard, V. Rukachaisirikul, Total synthesis of the proposed structure of 

pestalotioprolide A, Tetrahedron Asym. 26 (2015) 918-923. 
2. K. Tadpetch, C. Chukong, L. Jeanmard, A. Thiraporn, V. Rukachaisirikul, S. Phongpaichit, J. 

Sakayaroj, Cytotoxic naphthoquinone and a new succinate ester from the soil fungus 
Fusarium solani PSU-RSPG227, Phytochem. Lett. 11 (2015) 106-110. 

3. U. Sommart, V. Rukachaisirikul, K. Tadpetch, S. Phongpaichit, Y. Sukpondma, N. Hutadilok-
Towatana, J. Sakayaroj, Modiolin and phthalide derivatives from the endophytic fungus 
Microsphaeropsis arundinis PSU-G18, Tetrahedron 68 (2012) 10005-10010. 

4. J. Arunpanichlert, V. Rukachaisirikul, K. Tadpetch, S. Phongpaichit, N. Hutadilok-Towatana, O. 
Supaphon, J. Sakayaroj, A dimeric chromanone and a phthalide:  Metabolites from the 
seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64. Phytochem. Lett. 5 (2012) 604-608. 

5. N. Khamthong, V. Rukachaisirikul, K. Tadpetch, M. Kaewpet, S. Phongpaichit, J. Buatong, J. 
Sakayaroj, Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived 
fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95, Arch. Pharm. Res. 35 (2012) 461-468. 

6.  S. Klaiklay, V. Rukachaisirikul, K. Tadpetch, Y. Sukpondma, S. Phongpaichit, J. Buatong, J. 
Sakayaroj, Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived 
fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69, Tetrahedron 68 (2012) 2299-2305. 

7. U. Sommart, V. Rukachaisirikul, K. Trisuwan, K. Tadpetch, S. Phongpaichit, S. Preedanon, J. 
Sakayaroj, Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii 
PSU-G11, Phytochem. Lett. 5 (2012) 139-143. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
 - 
 
นายจุฑานัฏ แก้วบ ารุง 
วุฒิ Ph.D.  สาขาวิชา Organic Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 
 324-232 เคมีอินทรีย์ 2 3 
 324-434 เคมีเฮเทโรไซคลิก 2 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 
 324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง 3 
 324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห ์ 2 
 324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย ์ 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 
 324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง 3 
 324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห ์ 2 
 324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1. J. Kaeobamrung, A. Lanui, S. Mahawong, W. Duangmak, V. Rukachaisirikul, One-pot synthesis 

of trisubstituted ureas from alpha-chloroaldoxime O-methanesulfonates and secondary 
amines, RSC Adv. 5 (2015) 58587-58594. 

2. J. Kaeobamrung, A. Lanui, S. Mahawong, W. Duangmak, V. Rukachaisirikul, One-pot synthesis 
of trisubstituted ureas from achloroaldoxime O-methanesulfonates and secondary amines, 
RSC Adv., 5 (2015) 58587-58594. 

3. T. Songsichan, J. Promsuk, V. Rukachaisirikul, J. Kaeobamrung, Syntheses of quinazolinones 
from 2-iodobenzamides and enaminones via copper-catalyzed domino reactions, Org. 
Biomol. Chem. 12 (2014) 4571-4575. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   -  
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นายพิพัฒน์  ชูโต 
วุฒิ Ph.D. สาขาวิชา Analytical Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-247 เคมีวิเคราะห์หลักมูล 3 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 3 
 324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือขั้นสูง 3 
 324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์หลักมูล 1 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-541  การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟูาเคม ี 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-541  การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟูาเคม ี 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1  1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
 324-691 วิทยานิพนธ์  18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. P. Chooto, P. Wararattananurak, T. Kangkamano, C. Innuphat, W. Sirinawin, Determination of 

inorganic species bybhydride generation atomic absorption spectrophotometry and cathodic 
stripping voltammetry, ScienceAsia 41 (2015) 187-197. 

2.  P. Chooto, C. Innuphat, P. Wararattananurak, C. Lapinee, Cadmium and lead in seafood 
samples determined by solid phase extraction and graphite furnace atomic absorption 
spectrometryDetermination of inorganic species bybhydride generation atomic absorption 
spectrophotometry and cathodic stripping voltammetry, ScienceAsia 41 (2015) 35-41. 
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3. P. Wararattananurak, P. Chooto, P. Sherdshoopongse, C. Chauynukool, C. Innuphat, Lead 
determination in canned food by square-wave adsorptive cathodic stripping voltammetry, 
ScienceAsia 40 (2014) 355-361. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1.   P. Chooto, M. Somkid, W. AemaegTapachai, S. Duangthong, P. Wararatananurak, Determination 

of lead in Songkhla seaweed by bismuth-modified electrode, 9th Joint Conference on 
Chemistry, Semarang, Indonesia, 12-13 November 2014. 

2. P. Chooto, S. Manaboot, W. Puetpaiboon, Inhibition of metal corrosion by quinone, urea, and 
amino compounds, Collaborative conference on 3D & materials research (CC3DMR), 
SongdoConventia, Incheon/Seoul, Korea, 23-27 June 2014. 

 

นางสาวเยาวภา  สุขพรมา 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา เคมีอินทรีย ์
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 
 324-135 เคมีอินทรีย์หลักมูล 3 
 324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์ 3 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบิ้องต้น 1 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 1 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ 3 
 324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-793 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ 3 
 324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
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 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1. T. Srisawat, P. Chumkaew, K. Kanokwiroon, P. Graidist, Y. Sukpondma, Vatica diospyroides 

Symington type LS root extract induces antiproliferation of KB, MCF-7 and NCI-H187 cell 
lines, Trop. J. Pharm. Res. 6 (2015) 961-965.  

2. S. Sriwiriyajan, T. Ninpesh, Y. Sukpondma, T. Nasomyon, P. Graidist, Cytotoxicity screening of 
plants of genus Piper in breast cancer cell lines, Trop. J. Pharm. Res. 6 (2014) 921-928.   

3.   T. Srisawat, Y. Sukpondma, S. Chimplee, K. Kanokwiroon, A. Tedasen, P. Graidist, Extracts 
from Vatica diospyroides type SS fruit show low dose activity against MDA-MB-468 breast 
cancer cell line via apoptosis action, BioMed Research International (2014) article ID 479602. 

4. T. Srisawat, P. Chumkaew, W. Maichum, Y. Sukpondma, P. Graidist, K. Kanokwiroon, In vitro 
Cytotoxic activity of Vatica diospyroides Symington type LS root extract on breast cancer 
cell line MCF-7 and MDA-MB-468, J. Med. Sci. 13 (2013) 130-135. 

5. S. Klaiklay, Y. Sukpondma, V. Rukachaisirikul, S. Phongpaichit, Friedolanostanes and 
xanthones from the twigs of Garcinia hombroniana, Phytochemistry 85 (2013) 161-166. 

6. C. Jansakul, K. Tachanaparuksa, M. J. Mulvany, Y. Sukpondma, Relaxant mechanisms of 3, 5, 
7, 3', 4'-pentamethoxyflavone on isolated human cavernosum, Eur. J. Pharmacol. 691 (2012) 
235-244. 

7. U. Sommart, V.Rukachaisirikul, K. Tadpetch, Y. Sukpondma, S. Phongpaichit, N. Hutadilok-
Towatana, J. Sakayaroj, Modiolin and phthalide derivatives from the endophytic fungus 
Microsphaeropsis arundinis PSU-G18, Tetrahedron 68 (2012) 10005-10010. 

8. S. Klaiklay, V. Rukachaisirikul, Y. Sukpondma, S. Phongpaichit, J. Buatong, B. Bussaban, 
Metabolites from the mangrove-derived fungus Xylaria cubensis PSU-MA34, Arch. Pharmacal 
Res. 35 (2012) 1127-1131. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
 - 
 
นายอาภรณ์ นุ่มน่วม 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา เคม ี
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
 324-241 เคมีวิเคราะห ์ 3 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 
 324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2 3 
 324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห ์1 2 
 324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห ์2 2 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1 
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 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-541  การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟูาเคม ี 3 
 324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1  1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-541  การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟูาเคม ี 3 
 324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร ์ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1  1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
 324-691 วิทยานิพนธ์  18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. W. Chaocharoen, W. Suginta, W. Limbut , A.Ranok, A. Numnuam, P. Khunkaewla, P. 

Kanatharana, P. Thavarungkul, A. Schulte, Electrochemical detection of the disease marker 
human chitinase-3-like protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-
free immunosensors, Bioelectrochem. 101 (2015) 106-113. 

2. S. Samanman, A. Numnuam, W. Limbut, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, Highly-sensitive 
label-free electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based on a novel Au 
nanoparticles-graphene-chitosan nanocompositecryogel electrode, Anal. Chim. Acta 853 
(2015) 521-532. 

3. A. Fatoni, A. Numnuam, P. Kanatharana, W. Limbut, P. Thavarungkul, A conductive porous 
structured chitosan-grafted polyanilinecryogel for use as a sialic acid biosensor, Electrochim. 
Acta 130 (2014) 296-304. 

4. A. Numnuam, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, An amperometric uric acid biosensor based 
on chitosan-carbon nanotubes electrospunnanofiber on silver nanoparticles, Anal. Bioanal. 
Chem. 406 (2014) 3763-3772. 

5. A. Fatoni. A. Numnuam. P. Kanatharana, W. Limbut, P. Thavarungkul, A novel molecularly 
imprinted chitosan-acrylamide, graphene, ferrocene composite cryogel biosensor used to 
detect microalbumin, Analyst 139 (2014) 6160-6167. 
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6. S. Dawan, R. Wannapob, P. Kanatharana, W. Limbut, A. Numnuam, S. Samanman, P. 
Thavarungkul, One-step porous gold fabricated electrode for electrochemical impedance 
spectroscopy immunosensor detection, Electrochim. Acta 111 (2013) 374-383. 

7. A. Fatoni. A. Numnuam, P. Kanatharana. W. Limbut, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, A 
highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel 
incorporated with carbon nanotubes and ferrocene, Sensor Actuat B-Chem. 185 (2013) 725-
734. 

8. S. Sankoh, S. Samanman, O. Thipmanee, A. Numnuam,  W. Limbut, P. Kanatharana, T. 
Vilaivan, P. Thavarungkul, A comparative study of a label-free DNA capacitive sensor using a 
pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized through polyphenylenediamine and 
polytyramine non-conducting polymers. Sensor and Actuat B-Chem. 177 (2013) 543-554. 

9. O. Thipmanee, S. Samanman, S. Sankoh, A. Numnuam, W. Limbut, P. Kanatharana, T. 
Vilaivan, P. Thavarungkul, Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl 
PNA probe: Effect of the length and terminating head group of the blocking thiols, Biosens. 
Bioelectron. 38 (2012) 430-435. 

10. E. Grygolowicz-Pawlak, A. Numnuam, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, E. Bakker, Interference 
compensation for thin layer coulometric ion-selective membrane electrodes by the double 
pulse technique, Anal. Chem. 84 (2012) 1327-1335. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม (5 รายการล่าสุด) 
1. S. Preecharuengrit, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, A. Numnuam, Electrochemical detection 

of hydroquinone with poly(bromocresol green)/ordered mesoporous carbon modified 
electrode. The 5th National and International Graduate Study Conference 2015. Bankkok, 
Thailand. 

2. A. Numnuam, A. Thavarungkul. P. Kanatharana, Electrochemical detection of uric acid by 
nickel-cobalt Nanoalloy coated ordered mesoporous carbon, Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON) 2015, Bangkok, 21-23 January 2015. 

3. J. Choosang, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, A. Numnuam, Silver nanodendrite/carbon 
nanotubes modified electrode for hydrogen peroxide detection. The International Bioscience 
Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience conference 2014. Phuket 
gracelandresort&spa, Phuket, Thailand. 29-30 September 2014 

4. J. Choosang, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, A. Numnuam, Silver nanodendrite modified 
electrode for hydrogen peroxide detection. Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2014, KhonKaen, Thailand (Poster presentation), January 8-10, 2014 

5. J. Sangduangyang, A. Thavarungkul, P. Kanatharana, A. Numnuam, Electrochemical sensor for 
carbaryl detection based on ordered mesoporouscarbon modified electrode. The 
International Bioscience Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience 
conference 2014. Phuket gracelandresort&spa, Phuket, Thailand, 29-30 September 2014. 
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นางสาวเสาวนิต  ทรายทอง 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา  เคมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-103 เคมีทั่วไป 1 3 
 324-322 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 3 
 324-423 เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคมี 2 
 324-424 ผลิกศาสตร์เคม ี 2 
 324-481 สัมมนาทางเคม ี 2 
 324-491 โครงงานทางเคม ี 3 
 325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 
 325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
 325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-524 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์                       2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-524 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์                       2 
 324-501 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1.  M. Hemman, C. Pakawatchai, J. Boonmak, S. Youngme, S. Saithong, Crystal structure of (μ-N-

allylthiourea-κ2S:S)bis[μ-bis(diphenylphosphanyl)methane-κ2P:P]bis[bromidocopper(I)] 
acetonitrile disolvate. Acta Cryst. E71 (2015) 1081-1084. 

2.   S. Mekarat, S. Saithong, C. Pakawatchai, (N-Phenylthiourea-κS) bis(triphenyl phosphane- 
κp)silver(I) nitrate. Acta Cryst. E70 (2014) m281-m282. 
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3.  S. Saithong, P. Klongkleaw, C. Pakawatchai, J. Mokakul, Crystal structure of [3-(4,5-dihydro-
1,3-thiazolin-2-yl-κN)-1,3-thiazolidine-2-thione-κS2](1,3-thiazolidine-2thi-one-κS2)copper(I) 
nitrate. Acta Cryst. E70 (2014) 91-93. 

4.   K. Kodcharat, C. Pakawatchai, S. Saithong, S. Catena-Poly[silver(I)-bis[μ-4-methyl-1H-1,2,4-
triazole-3(4H)-thione- κ2S :S ]-silver(I)-di-μ-thiocyanato- κ2S :N;κ2N:S ]. Acta Cryst. 69 (2013) 
m265-m266. 

5.   K. Wani, C. Pakawatchai, S. Saithong, Chlorido[1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione-
κS ]bis(triphenylphosphane-κP )copper(I) acetronitrile  monosolvate. Acta Cryst. E69 (2012) 
m43-m45. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   -  
 
นายโอภาส บุญเกิด 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา เคม ี
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
 324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2 
 324-247 หลักเคมีวิเคราะห ์ 3 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 
 324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
 324-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 324-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-543 การแยกสารทางเคม ี 3 
 324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
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 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-543 การแยกสารทางเคม ี 3 
 324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
 324-691 วิทยานิพนธ์  18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. T. Sukchauy, P. Kanatharana, R. Wannapob, P. Thavarungkul, O. Bunkoed, A 

polypyrrole/silica/magnetite nanoparticles as a sorbent for the extraction of sulfonamides 
from water samples, J. Sep. Sci. 00 (2015) 1-7. 

2. P. Nurerk, P. Kanatharana, O. Bunkoed, A selective determination of copper ion in water 
samples based on the fluorescence quenching of thiol-capped CdTe quantum dots, 
Luminescence (2015) Article in Press. 

3. O. Bunkoed, P. Kanatharana. Extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons with a magnetic 
sorbent composed of alginate, magnetite nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes, 
Microchim. Acta 182 (2015) 1519-1526.  

4. S. Noosang, O. Bunkoed, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, A new multiwalled carbon 
nanotubes functionalized sulfonate composites with cryogel solid phase extraction sorbent 
for the determination of beta-agonists in animal feeds, J. Sep. Sci. 38 (2015) 1951-1955. 

5. O. Bunkoed, P. Kanatharana, Mercaptopropionic acid–capped CdTe quantum dots as 
fluorescence probe for the determination of salicylic acid in pharmaceutical products, 
Luminescence 30 (2015) 183-189. 

6.  T. Chaiphet, O. Bunkoed, C. Thammakhet, P. Thavarungkul, P. Kanatharana, A novel 
microextractor stick (polyaniline/zinc film/stainless steel) for polycyclic aromatic 
hydrocarbons in water, J. Environ. Sci. Heal. A 49 (2014) 882-891. 

7. O. Bunkoed, P. Thavarungkul, C. Thammakhet, P. Kanatharana, Evaluation of cost-effective 
sol-gel-based sensor for monitoring of formaldehyde in workplace environment and cancer 
risk assessment, J. Environ. Sci. Heal. A 48 (2013) 263-272. 

8. O. Bunkoed, P. Thavarungkul, C.Thammakhet, P. Kanatharana, A simple and high collection 
efficiency sampling method for monitoring of carbonyl compounds in a workplace 
environment, J. Environ. Sci. Heal. A 47 (2012) 167-175. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
 - 
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นางสาวจิตตรียา ตันสกุล 
วุฒิ Ph.D. สาขาวิชา Chemistry and Biochemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-234 เคมีอินทรีย ์ 3 
 324-434 เคมีเฮเทโรไซคลิก 2 
 324-436 วัสดุนาโนอินทรีย ์ 2 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-537  เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย ์ 2 
 324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-537  เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย ์ 2 
 324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1. J. Daengrot, V. Rukachaisirikul, C. Tansakul, T. Thongpanchang, S. Phongpaichit, K. 

Bowornwiriyapan, J. Sakayaroj, Eremophilane sesquiterpenes and diphenyl thioethers from 
the soil fungus Penicillium coptiola PSU-RSPG138, J. Nat. Prod. 78 (2015) 615-622. 

2.  C. L. Bailey, J. W. Clary, C. Tansakul, L. Klabnude, C. L. Anderson, A. Y. Joh, A. T. Lill, N. Peer, 
R. Braslau, B. Singaram, Reduction of Weinreb amides to aldehydes under ambient 
conditions with magnesium borohydride reagents, Tetrahedron Lett. 56 (2015) 706-709. 

3.  C. Tansakul, V. Rukachaisirikul, A. Maha, T. Kongprapan, S. Pongpaichit, N. Hutadilok-
Towatana, K. Borwornwiriyapan, J. Sakayaroj, A new phenalenone derivative from the soil 
fungus Penicillium herquei PSU-RSPG93. Nat. Prod. Res. 28 (2014) 1718-1724.  
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 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   - 
 
นางสาวฐิติมา รุจิราลัย 
วุฒิ Ph.D. สาขาวิชา Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-241 เคมีวิเคราะห ์ 3 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 
 324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 3 
 324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
 324-481 สัมมนาทางเคมี 1 1 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
 325-491 โครงงานทางเคม ี1 3 
 325-492 โครงงานทางเคม ี2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกป ี 3 
 324-543 การแยกสารทางเคม ี 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกป ี 3 
 324-543 การแยกสารทางเคม ี 3 
 324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. T. Rujiralai, N. Raekasin, W. Cheewasedtham, C. Cheewasedtham, Development of an 

effective extraction process for coenzyme Q10 from Artemia, Chem. Pap. 68 (2014) 1041-
1048. 

2. W. Cheewasedtham, J. Sirikarn, T. Rujiralai, Simple spectrometric determination of phosphate 
in concentrated latex, Eur. J. Sci. Res. 81 (2012) 408-416. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1.  S. Kaewsara, P. Malagul, P. Nilpradub, T. Rujiralai, Novel laboratory recycled water distillation, 

Proceeding in the Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 
2015), Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, 21-23 January 2015, page 144-146. (in 
English) 

2.  N. Juansai, T. Rujiralai, W. Cheewasedtham, Arsenic determination in human hair in Ron 
Phibun district, Nakhon Si Thammarat province by hydride gerneration atomic absorption 
spectrometry, Proceeding in the International Bioscience Conference 2014 (IBSC 2014), 
Phuket Graceland Resort & Spa Hotel, Phuket, Thailand, 29-30 September 2014, page 35-39. 
(in English) 

3.  N. Raekasin, T. Rujiralai, W. Cheewasedtham, C. Cheewasedtham, Effect of acid-heat 
treatment on coenzyme Q10 extraction efficiency from Artemia, Proceeding in the Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013), Bangsaen Beach, 
Chonburi, 23-25 January 2013, Thailand, ID337-5867, page 1-5. (in English) 

4. S. Jitlang, T. Rujiralai, W. Cheewasedtham, Method development for determination of N-
nitrosamines released by fruit Juices from rubber teats, Proceeding in the 27th National 
Graduate Research Conference, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, February 28 - 
March 1, 2013, P-ST069, page 1575-1585. (in English) 

 
นางสาวนีรนุช ภู่สันต ิ
วุฒิ Ph.D.                     สาขาวิชา Chemical Engineering and  
ต าแหน่งทางวิชาการ    -                                                          Applied Chemistry 
               

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-321 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3 
 324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (2 เทอม) 3 
 324-104 เคมีพื้นฐาน 3 
 325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 
 325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 
 324-479 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์ (พลังงานทางเลือกจากชีวมวล) 2 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
 325-491 โครงงานเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานเคมี 2 3 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-523  โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกป ี 3 
 324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ 2 
 324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-523  โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกป ี 3 
 324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ 2 
 324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1.  W. Phetwarotai, E. Kalkornsurapranee, P. Janhomklai, T. Suparanon, N. Phusunti, Nucleation 

and compatibilization of poly(butylenes adipate-co-terephthalate) and polylactide 
biodegradable composite films. Advances in Environmental Biology. 9 (2015) 25-32. 

2.  N. Phusunti, A. Hornung, Formal Kinetic Parameters-Problems and Solutions in Deriving 
Proper Values. IN: Hornung, A. (ed) Transformation of Biomass: Theory to Practice. United 
Kingdom: John Wiley & Sons. (2014) p.257-284. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1.  N. Phusunti, S. Sahoh, Mixotrophic growth of Chlorella sp. on biodiesel-derived crude 

glycerol. IN: The 7th National Conference on Algae and Plankton. Bangkok, 25-27 March, 
2015, p.27-38. 

 
นายภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ 
วุฒิ Ph.D. สาขา Analytical Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ – 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-241 เคมีวิเคราะห์ 3 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 
 324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 2 
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 324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
 325-491 โครงงานเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-501 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
 324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-793 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้ 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-501 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
 324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1.  P. Chooto, P. Wararattananurak, T. Kangkamano, C. Innuphat, W. Sirinawin, Determination of 

inorganic species bybhydride generation atomic absorption spectrophotometry and cathodic 
stripping voltammetry, ScienceAsia 41 (2015) 187-197. 

2.  P. Chooto, C. Innuphat, P. Wararattananurak, C. Lapinee, Cadmium and lead in seafood 
samples determined by solid phase extraction and graphite furnace atomic absorption 
spectrometryDetermination of inorganic species bybhydride generation atomic absorption 
spectrophotometry and cathodic stripping voltammetry, ScienceAsia 41 (2015) 35-41. 

3. P. Wararattananurak, P. Chooto, P. Sherdshoopongse, C. Chauynukool, C. Innuphat, Lead 
determination in canned food by square-wave adsorptive cathodic stripping voltammetry, 
ScienceAsia 40 (2014) 355-361. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   -  
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นางสาวมรกต แก้วเพชร 
วุฒิ D.Phil. สาขาวิชา Organic Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
 324-135 เคมีอินทรีย์หลักมูล 3 
 324-231 เคมีอินทรีย ์1 3 
 324-232 เคมีอินทรีย ์2 3 
 324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 
 324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห ์ 3 
 325-101 ปฏิบัติการเคม ี1 1 
 325-102 ปฏิบัติการเคม ี2 1 
 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์2 1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 
 325-491 โครงงานทางเคม ี1 3 
 325-492 โครงงานทางเคม ี2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-534   สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-793 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-534   สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1. N. Khamthong, V. Rukachaisirikul, K. Tadpetch, M. Kaewpet, S. Phongpaichit, S. Preedanon, J. 

Sakayaroj, Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived 
fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95, Archives Pharmaco. Res. 35(3) (2012) 461-468.  
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2. Q. Lu, W.-Y. Chen, Z.-Y. Zhu, J. Chen, Y.-C. Xu, M. Kaewpet, V. Rukachaisirikul, L.-L. Chen, X. 
Shen, L655,240, acting as a competitive BACE1 inhibitor, efficiently decreases β-amyloid 
peptide production in HEK293-APPswe cells, Acta Pharmaco. Sinica 33(12) (2012) 1459-1468. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1. S. Maneechot, M. Kaewpet, V. Rukachaisirikul, Chemical constituents from the roots of 

Dalbergia parviflora, Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 
(PACCON2014) 291-294. 

 
นางสาวสุพรรณี ดวงทอง 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา เคมีวิเคราะห ์
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2 
 324-243 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 3 
 324-342 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2 3 
 324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 2 
 324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 2 
 324-481 สัมมนาทางเคมี 1 1 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
 325-491 โครงงานเคมี 1 3 
 325-492 โครงงานเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้ 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกป ี 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
 325-791 วิทยานิพนธ์ 48 
 325-792 วิทยานิพนธ์ 36 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้ 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกป ี 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 325-691 วิทยานิพนธ์ 18 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012) 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)   
1.  C. Ponpakdee, J. Onthong, K. Khawmee, S. Duangthong, Potassium forms in upland and 

lowland rubber glowing soils in Songkhla Province, Khon Kaen Agr. J. Supple. 2 (2013) 21-32.  
    

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม (5 รายการล่าสุด) 
1.  S. Duangthong, O. Srabua, Simple on-line spectrophotometry for Cr(VI) determination in toy 

samples, 9th Joint Conference on Chemistry, 12-13 November 2014, Semarang, Indonesia. 
2.  S. Duangthong, A. Angsuphat, Automated on-line spectrophotometry for Cr(VI) determination 

in leachate samples, Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON 
2014), Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand, January 8-10, 2014. 

3.   S. Duangthong, N. Keeratikitti, K. Rattanadecha, Simple spectrophotometric method for 
copper determination in natural rubber latex, Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2012 (PACCON 2012), The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand, 
January 11-13, 2012.  
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
นางวลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย ์
วุฒิ Ph.D.  สาขาวิชา Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-311 เคมีอนินทรีย ์1 3 
 324-312 เคมีอนินทรีย ์2 1 
 325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์ 1 
 324-481 สัมมนาทางเคมี 1 1 
 324-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 324-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-513  เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก 2 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-513  เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก 2 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1.  Y. Wattanakanjana, A. Nimthong-Rold´an, S. Palavat, W. Puetpaiboon, Crystal structure of tris-

[μ2-bis(diphenylphosphanyl)methane-κ P:P′]di-μ3-iodido-trisilver(I) iodide–N-phenylthiourea 
(1/1), Acta Cryst., E71 (2015) m187–m188. 

2. R. Nimthong, N. Thepsena, W. Puetpaiboon, Y. Wattanakanjana, Diaquabis 
(triphenylphosphane-[kappa]P)[[mu]2-(cyclohexanone)oxaldihydrazone-[kappa]2 O: N] silver(I) 
dinitrate, Acta Cryst., E70 (2014) m30–m31. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   - 
 
นางวีณา เอมเอก ทัพไชย 
วุฒิ Ph.D. สาขาวิชา Inorganic Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2 
 324-311 เคมีอนินทรีย์ 1 3 
 324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น 3 
 324-412 เคมีอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 2 
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 325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
 324-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 324-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-513  เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก 2 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-513  เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก 2 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
   - 
 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1. S. Duangthong, W. Amaig Tapchai, S. Lomkaw, Automated on line spctrophotometric system 

for lead determination, Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 
2016), Bangkok, Thailand, 9-11 February 2016 

 
นายแหลมทอง  ชื่นชม 
วุฒิ Dr.rer.nat. สาขาวิชา Physical Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-102 

324-104 
เคมีทั่วไป 2 
เคมีพื้นฐาน 

3 
3 

 324-322 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 3 
 324-423 เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคมี 2 
 324-481 สัมมนาทางเคม ี 2 
 324-491 โครงงานทางเคม ี 3 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
 325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 
 325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
 325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-503 วิทยานิพนธ์ 18 (0-54-0) เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคมี 3 
 324-523 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกป ี 3 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
 324-554 วัสดุอนินทรีย ์ 2 
 324-555 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3 
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 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
 324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคม ี 3 
 324-523 วิทยานิพนธ์ 18 (0-54-0) โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี 3 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
 324-554 วัสดุอนินทรีย ์ 2 
 324-555 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3 
 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
   - 
 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
1.   T. Srisong, S. Tekasakul, O. Sirichote, P. Amornpitoksuk, L. Chuenchom, Preparation and 

characterization of porous carbon materials from bagasse by hydrothermal carbonization 
process, Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON 2014), Khon 
Khen, Thailand, 8-10 January 2014. 

 
นางอุไรวรรณ  ศิริมหาชัย 
วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา เคม ี
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-102 เคมีทั่วไป 2 3 
 324-411 วิธืการทางฟิสิกส์ส าหรับเคมีอนินทรีย ์ 2 
 324-415 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 2 
 324-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
 324-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคม ี 2 
 324-511 วิทยานิพนธ์ 18 (0-54-0) เคมีโคออร์ดิเนชัน 3 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคม ี 2 
 324-511 วิทยานิพนธ์ 18 (0-54-0) เคมีโคออร์ดิเนชัน 3 
 324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคม ี 4 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2012)    
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร (10 รายการล่าสุด)  
1. Amornpitoksuk, P. Suwanboon, S. Sirimahachai, U. Randorn, C. Yaemsunthorn, K. 

Photocatalytic degradation of methylene blue by C3N4/ZnO: the effect of the 
melamine/ZnO ratios, Bull. Mater. Sci. 39 (2016), 1507-1513. 

 

 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ( 5 รายการล่าสุด) 
   - 
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ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 
--------------------------------- 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์  มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข็มแข็ง การท าวิจัยต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์  สังคม และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม  โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ  
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  และน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
 ดังนั้น  จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2522 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมคร้ังที่  346 (2/2556) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2556 จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้
 
 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวในระเบียบนี้หรือ
ที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4 ในระเบียบนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภาวิชาการ”  หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ”  หมายถึง  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า  ที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบด”ี  หมายถึง  คณบดีของคณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้อ านวยการสถาบัน  
หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา”  หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง คณะกรรมการประจ า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “หน่วยกิตสะสม”  หมายถึง  หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร 
สาขาวิชานั้น 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ 
คณะกรรมการประจ า ของวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ข้อ  5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี ข้อสงสัย หรือมิได้ระบุไว้
ในระเบียบนี้  หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 
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 ข้อ  6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะมีหน้าที่จัดการศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลายคณะ 
 ข้อ  7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
 7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค 
 7.2.1 ระบบทวิภาค  แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 7.2.2 ระบบไตรภาค  แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระบบการจัดการศึกษาต่างๆ  ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจจัด
ภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 
 7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 ข้อ  8 การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชา 
 8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 
 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
 8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่
น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.5 วิทยานิพนธ์  หรือ สารนิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า  ไม่น้อยกว่า  90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ  2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ  30/15 หน่วยกิตระบบไตรภาค
หรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2 ระบบทวิภาค 
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  ไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก  ไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน  หรือกิจกรรมนั้นไม่
น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับ  
1 หน่วยกิต 
 8.3 ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  ไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึก  ไม่น้อยกว่า  36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อย
กว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.3.5 วิทยานิพนธ์  หรือ สารนิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า  ไม่น้อยกว่า  36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  เทียบ
ได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 8.4 ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึก  ไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 
หน่วยกิต 
 8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์  หรือ สารนิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า  ไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  เทียบ
ได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ  9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วย
กิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 
 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวน
หน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาคการเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 
และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ  10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา  และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง  หรือหลายแบบได้  ส าหรับระบบ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 2 
หลักสูตร 

 
 ข้อ  11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  
เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
 11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ  
ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทาง
วิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
 11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่และหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ  
การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ข้อ  12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 
 12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน 
คือ 
 แผน  ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 แบบ  ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  
หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 แบบ  ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วย
กิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพก าหนด 
 แผน  ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องท าสารนิพนธ์  (การศึกษาอิสระ ) 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 ทั้งนี้  สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
 12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษ าระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี
มาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
 แบบ  1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  หลักสูตรอาจก าหนดให้
มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้  โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด  
ดังนี ้
 แบบ  1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 
หน่วยกิต 
 แบบ  1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  72 
หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 แบบ  2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 แบบ  2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ  2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ  13 ระยะเวลาการศึกษา 
 13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน  3 ปี
การศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 13.1.3 ปริญญาเอก  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีให้มีระยะเวลา
การศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น  ให้มี
ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก  4 
ประเด็น คือ 
 14.1 การบริหารหลักสูตร 
 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการด าเนินการควบคุมมาตรฐาน 
คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การ
ติดตามการประเมินผลหลักสูตร  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ  1 ครั้ง เสนอต่อ
คณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ  15 การพัฒนาหลักสูตร 
 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ป ีและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้  ให้
ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

หมวด 3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 
 ข้อ  16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
 16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอย่าง
สงขลานครินทร์ ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
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 16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร  โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
 16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 16.4 อาจารย์ผู้สอน  หมายถึง ผู้ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ให้ท าหน้าที่สอนใน
รายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
 16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หมายถึง อาจารย์ประจ า  ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย  
เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน า  และควบคุมดูแลรวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า  การสอบวิทยานิพนธ์  และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า  หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักใน
การพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  หมายถึง อาจารย์ประจ า  ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้
ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย  รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสาร
นิพนธ์ของนักศึกษา 
 
 16.9 ผู้ทรงคุณวุฒ ิหมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่
เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้  โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้อง
ได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง  ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า  ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ  แต่มีความ
เช่ียวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ  เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด แต่หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็น
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย  
  16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  ที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  ให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ  17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ  
 ข้อ  18 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 ข้อ  19 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเปูาหมายของหลักสูตรและตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ภาควิชาหรือตามที่คณะก าหนด 
 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ  18 และ
อื่นๆ ตามที่คณะก าหนด 
 ข้อ  20 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ  หรือ คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสมท าหน้าที่ก ากับดูแล
คุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร  ก าหนดองค์ประกอบ  อ านาจหน้าที่  การครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
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 ข้อ  21 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
 21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเป็นอาจารย์
ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 ข้อ  22 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 เป็นอาจารย์ประจ า  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒ ิหรือแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ก าหนด 
 22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 เป็นอาจารย์ประจ า  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม  อาจ
แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 อาจารย์ประจ า  1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน  5 
คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า  5 คน อาจขอขยาย
เพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ  24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 
 ข้อ  25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีจ านวนกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน  5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า  
และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 ข้อ  26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่สอบประมวลความ
รอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน  5 คน ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  และหรือ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ  27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า  1 คน และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้  และเมื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธานคณะกรรมการสอบ  
และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
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 อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคน
ใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
 ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจท าหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 
 

หมวด 4 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ  29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ตามที่หลักสูตรก าหนด  และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร  6 ปีหรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
 29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือ 
 29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับ
หลักสูตรที่เข้าศึกษา  โดยมีผลการเรียนดีมาก  และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้  หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  30 การรับสมัคร 
 ใบสมัคร  ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  31 การรับเข้าศึกษา 
 31.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขเฉพาะรายดังนี้ 
 31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว  ในภาค
การศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  
3.00 หรือ 
 31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์  ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการ
ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
 31.3.3 เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
 31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
 31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา  การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่าส าเร็จ
การศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ  32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ  33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 33.1 นักศึกษาสามัญ  คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ  31.2 หรือนักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่าน
เง่ือนไขตามข้อ 31.3 
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3 
 33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 
 

หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ  34 การลงทะเบียนเรียน 
 34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
 34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก แล้วแต่กรณี 
 34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 34.4 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับระบบทวิภาค  ให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  15 หน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต  (Credit) และไม่นับหน่วยกิต  
(Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น 
 34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 
 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน  และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน  B ขึ้นไป
แล้วมิได ้
 34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือสาร
นิพนธ์แล้ว 
 34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์  ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมดภายในภาคการศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้  หลังพ้นก าหนดการเพิ่มและถอน
รายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว  และอยู่ระหว่างการท าวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ 34.8 
 35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ  36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ  37 การย้ายสาขาวิชา 
 นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝุาย  และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 
 ข้อ  38 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
 38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก  หรือ กลับกันได้ในสาขาวิชา
เดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้  โดยนักศึกษา
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หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกได ้หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน  ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน อาจได้รับการพิจารณา
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 
 38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
 38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจาก 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
 39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็นนักศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือ เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
 39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 39.2.5 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา  หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตาม
หลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ  40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้จาก
มหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์  หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  3 
ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์  P หรือ S หรือไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน  B 
หรือเทียบเท่า 
 40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์  ให้เป็นไปตามข้อ  39.2.2 และ 39.2.3 และให้น าผล
การศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อ  41 การโอนหน่วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอื่นทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วน า มาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสม
ของนักศึกษาได้ 
 41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม  41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ  42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนหรือการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 42.2 การสอบวิทยานิพนธ์  เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา  ในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  ความ
รอบรู้ในเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย ความสามารถในการน าเสนอผลงานทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบค าถาม 
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 42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
 42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อมความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก  และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  และนักศึกษาต้องสอบวัด
คุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
โทและปริญญาเอกการสอบตาม 42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน  ให้มีค่าระดับคะแนน  (Grade) ตามความหมายและค่าระดับคะแนน
ดังต่อไปนี ้
 ระดับคะแนน   ความหมาย   ค่าระดับคะแนน  
 (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
 A  ดีเยี่ยม   (Excellent)  4.0 
 B+   ดีมาก   (Very Good)  3.5 
 B  ดี   (Good)  3.0 
 C+  พอใช้   (Fairly Good)  2.5 
 C  ปานกลาง   (Fair)  2.0 
 D+  อ่อน   (Poor)  1.5 
 D  อ่อนมาก   (Very Poor)  1.0 
 E  ตก   (Fail)  0.0 
 
 ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้  
 สัญลักษณ์ ความหมาย  
 S  ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ  (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มี

การประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน  หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน  หรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

 U  ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

 X  ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น  (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

 I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็น
ระดับคะแนนภายใน  6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียน  มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน  E 
โดยทันที 

 P  การเรียน  หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  ที่ยังมีความต่อเนื่อง
อยู่ (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

 N  การเรียน  หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  ที่ยังมีความต่อเนื่อง
อยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ  (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

 W  การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 ข้อ  44 การประเมินผลการศึกษา 
 44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์  ให้มีการประเมินผล
ได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 44.2 ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วย
กิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือสัญลักษณ์ S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับ
พื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน  และ
จะต้องได้สัญลักษณ์ S 
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า  1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิต
สะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุดในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตร
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ปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับ
หมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน  โดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผล
รายวิชานั้น 
 44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน  และในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น  เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้ง
เดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย  ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้  ให้นับหน่วยกิต
สะสมได้ทุกครั้ง 
 44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม  2 
ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
 44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์  I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการค านวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ า ภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 
 

หมวด 7 
การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์

 
 ข้อ  45 การท าวิทยานิพนธ์ 
 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท  จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
แล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
แล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ท าวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 ข้อ  46 การท าสารนิพนธ์  มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยให้นักศึกษาได้ท าเป็น
รายบุคคล ส าหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 ข้อ  47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท า ในทุกภาคการศึกษา 
 47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคน
ในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า  หรือไม่เป็นที่พอใจ  แต่ทั้งนี้
ต้ องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
 47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น 
 47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนว
ปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้จัดท าเป็นประกาศของคณะ  และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ P ได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 
 47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว  
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 
 47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
 47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
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 47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43 
 ข้อ  48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง  สาระส าคัญของ
เนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิต จากหัวข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้อง
ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม  ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว  เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซ่ึงสามารถ
น ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ  49 การสอบวิทยานิพนธ์ 
  49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วย
วิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมินการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
ด้วยเอกสาร  โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้น า  เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ  
หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ  51 การสอบสารนิพนธ์ 
 การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ  อ่านสารนิพนธ์  การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม  หรือด้วยวิธีการ
อื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ  53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและ/หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เร่ืองนั้น ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ 
 

หมวด 8 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ  54 การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้  
 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 
 54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
 54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์  อาจถือการได้รับการจดทะเบียน  สิทธิบัตร และ/หรือ อนุ
สิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่าน
สารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชา
นั้น 
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 54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่าน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์  อาจถือการได้รับการจดทะเบียน  สิทธิบัตร และ/หรือ อนุ
สิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 54.4 ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 54.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 
 ข้อ  55 วันส าเร็จการศึกษา 
 วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ  56 การขออนุมัติปริญญา 
 56.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อ
มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
 56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

หมวด 9 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
 ข้อ  57 การลาปุวยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 ข้อ  58 การลาพักการศึกษา 
 58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 58.1.1 เจ็บปุวยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
 58.1.2 สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อทราบ 
 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเป็นการยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลา
พักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ  59 การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  60 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5 
 ข้อ  61 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 61.1 ตาย 
 61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
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 61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
 61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 2.75 
 61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก า  หนดในข้อ  13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร  หรือได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 
 61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
 61.8.1 ระบบทวิภาค 
 61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1 ) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2 ระบบไตรภาค 
 61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.9 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน 
 61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  ทั้งนี้
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 
 61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน  3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  ทั้งนี้ ระยะเวลา
การศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 
 61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม 33.1 ได ้
 61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 

หมวด 10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 ข้อ  62 การทุจริตในการวัดผล 
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 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด  ให้ด าเนินการและพิจารณาลงโทษ  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์  ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดย
อนุโลม 
 ข้อ  63 การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1 ขั้นตอนส าคัญที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง 
 63.1.1 การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1.2 การท าการทดลอง (ถ้ามี) 
 63.1.3 การเขียนรายงานการวิจัย 
 63.1.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 นอกเหนือจาก  63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองให้ขออนุมัติต่อประธาน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.2 เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  คณบดีหรือ
รองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดีเห็นสมควรอย่างน้อย  2 คน เป็นกรรมการ  ผู้แทนฝุายกฎหมายเป็น
เลขานุการและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 63.3 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 63.3.1 ด าเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษร
เรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือน าพยาน  หลักฐาน
มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 

63.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ
ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการกรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 
 63.6 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ดังนี้ 
 63.6.1 คณะกรรมการเห็นว่า  เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ  หรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลยการด าเนินการตาม
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง  อาจปรับให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ปรากฏผลเป็น “ตก” และ
นักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี ้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี  เพื่อสั่งการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี
ยังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
 63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 
 63.7 คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันท าการ นับจาก
สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 
 63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและก าหนดเวลาในการ
อุทธรณ์ 
 63.9 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ 'ภายในก าหนด  7 วันท าการ  นับจากวันที่ทราบค าสั่งลงโทษนั้น  โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ'ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอย่างสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 
 ข้อ  64 การทุจริตทางวิชาการ 
 การทุจริตทางวิชาการมี  3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  การสร้างข้อมูลเท็จ  และการมิได้ท าผลงาน
วิชาการด้วยตนเอง 
 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นและของตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้ว  โดยไม่มี
การอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือน าผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง 
 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยท า หรือท าแทนตน  หรือการมอบให้ผู้อื่นท า
แทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระท าเอง  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตาม 64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่อาจลดหย่อน
โทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ  และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 64.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา  และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 
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บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ  65 การด าเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่ระเบียบนี้มีผลใช้
บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มี
ผลใช้บังคับ จนกว่าจะด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 
 ประกาศ  ณ วันที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 ลงชื่อ           เกษม สุวรรณกุล 
 (ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางนันทพร นภาพงศ'สุริยา)                                                                  ภัคสราภรณ์/ร่าง/พิมพ์ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย                                                            นันทพร/ทาน 
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ภาคผนวก ฉ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 
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