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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร (ถ้ามี): 25500101111076
1.2 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Chemistry (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Master of Science (Chemistry)
วท.ม. (เคมี)
M.Sc. (Chemistry)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก2 จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาโท

5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง
กําหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560
20(1 2564)
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ......../........
29
มกราคม
2564
เมื่อวันที่...................
เดือน.............................
พ.ศ.......................
419(2 2564)
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ........……../.........……..
20
มี
น
าคม
2564
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ.......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) อาจารย์สาขาเคมีในสถาบันอุดมศึกษา
2) นักวิจัยเคมีในหน่วยงานราชการ/เอกชน
3) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

เลขประจําตัว
ประชาช

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

นายจุฑานัฏ แก้วบํารุง

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา
2554
2550
2547
2554

นายแหลมทอง ชื่นชม

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2547
2556

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2547
2544
2553
2543
2539

รศ.

นายโอภาส บุญเกิด

ผศ.
ผศ.

ผศ.

ระดับ
การศึกษา

นางอุไรวรรณ ศิริมหาชัย
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วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ชื่อ
สาขา
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
วิชา
ปร.ด.
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
วท.ม.
เคมีวิเคราะห์ ม.สงขลานครินทร์
วท.บ.
เคมี
ม.ทักษิณ
Ph.D.
Organic
U. of Pennsylvania,
Chemistry U.S.A.
วท.บ.
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
Dr. rer. nat.
Physical
Justus Liebig University
Chemistry of Giessen, Germany
วท.ม.
เคมีเชิงฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
วท.บ.
เคมี
ปร.ด.
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
วท.ม.
เคมีอนินทรีย์ ม.สงขลานครินทร์
วท.บ.
เคมี
ม.สงขลานครินทร์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมี ที่มีความรู้ทางเคมีเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอันตรกิริยาของ
สสาร สามารถประยุ ก ต์ ห รื อ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างเคมี แ ละทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างเคมี ผ่ า น
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของจริยธรรมทางการวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีโดยยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการ
นิยม(Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป กระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based education) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง จึงนําไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เคมีเป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพราะวัสดุทุกชนิดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบทางเคมีของสสาร การพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จึงเกิดขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีทางเคมีเชิงลึกและสามารถนําความรู้นั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาทางเคมี โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ ได้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศ ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อันจะเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป
ซึ่ ง หลั ก สู ตรยั ง มี ค วามต้ อ งการของตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในวงการแพทย์ การศึ ก ษา การเกษตร เทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติยังเปิดโอกาสให้เ กิดความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มเปิดหลักสูตร มีนักศึกษา
ต่างชาติที่อยู่ในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนมากมายให้ความสนใจ และเข้ามาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งแก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม รวมถึงเกิดความร่วมมือด้านการวิจัยที่ไม่จํากัดอยู่ในเฉพาะภูมิภาคอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
1. มีความรู้ในภาคทฤษฎีเชิงลึกและทันสมัย มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจน
สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีทั้งใน
บทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมงาน
3. มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมสูง ไม่เห็นประโยชน์ของตนแต่ฝ่ายเดียว
4. มีความใฝ่รู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มพูนความรู้ของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการวิจัย
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงวิ ธีก ารเรี ยนการสอน - สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ อ บรม - จํานวนคณาจารย์ที่เข้าอบรม
เพื่อสนับสนุนทักษะที่จําเป็นใน ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 - ผ ล ป ร ะ เ มิ น ก า ร ท ว น ส อ บ
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษที่
21 ของผู้เรียน
2. เพิ่มความร่วมมือทางการวิจัย

- สนับสนุนให้คณาจารย์ทํ าวิจัย - จํานวนคณาจารย์ที่มีความร่วมมือ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนํา กั บ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นํ า ใน
ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ภ า ค ต่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
ปีการศึกษา 2564-2568 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก 2
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือเทียบเท่า โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.50 มีประสบการณ์ในการทํางานที่
เกี่ยวข้องกับเคมี ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารหลักฐานรับรอง
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2563 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
- นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางเคมีไม่เพียงพอต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
- นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
- กําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ทางเคมีที่เพียงพอ
- กําหนดให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษเข้าเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนพิเศษที่จัดโดยทางคณะฯ และ
โปรแกรม Tell me more ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าสําเร็จการศึกษา

2564
10
10
-

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา แผน ก2
2565
2566
2567
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10
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2568
10
10
20
10

2.7 ระบบการศึกษา


แบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
- วิทยานิพนธ์

36

หน่วยกิต

36
5
11
20

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
5((4)-2-9)
324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Module: Research Methodology and Quality Assurance for Laboratory
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1*
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry I
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2*
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry II
*หมายเหตุ ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (audit) และต้องได้รับสัญลักษณ์ S
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
(ต้องเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและเครื่องมือทางเคมีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและเครื่องมือทางเคมี
3((3)-0-6)
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
Physical Methods in Chemistry
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3((3)-0-6)
Techniques for Materials Characterization
2((2)-0-4)
324-523 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์
X-ray Crystallography
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
3((3)-0-6)
Advanced Organic Spectroscopy
324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี
3((3)-0-6)
Electrochemical Analysis
3((3)-0-6)
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
Spectroscopic Analysis
10

324-543 การแยกสารทางเคมี
Chemical Separations
รายวิชาเลือกอื่น ๆ
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน
Coordination Chemistry
324-512 เคมีซุปราโมเลกุล
Supramolecular Chemistry
324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก
Chemistry of Organometallic Compounds
324-514 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง
Structure and Phase Transformation in Solid
324-518 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์
Special Topics in Inorganic Chemistry
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
Advanced Physical Chemistry
324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
Molecular Structure and Spectroscopy
324-524 เคมีคํานวณ
Computational Chemistry
324-528 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์
Special Topics in Physical Chemistry
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Organic Chemistry
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
Advanced Organic Spectroscopy
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
Natural Products of Interest
324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
Advanced Organic Synthesis
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
Advanced Heterocyclic Chemistry
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
Organometallic Compounds in Organic Synthesis
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์
Organic Free Radical Chemistry
324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
Special Topics in Organic Chemistry I
324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
Special Topics in Organic Chemistry II
324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
Chemical Sensors and Biosensors
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3((3)-0-6)

4((4)-0-8)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)

324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
324-546 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
Sample Preparation and Trace Analysis
324-548 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์
Special Topics in Analytical Chemistry
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
Chemical Energy Conversion and Storage
324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
Biomass and Biofuel Technologies
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
Synthesis of Inorganic Materials
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
Nano and Porous Inorganic Materials
324-558 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ
Special Topics in Materials Chemistry
324-559 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน
Special Topics in Energy Chemistry
วิทยานิพนธ์
325-691 วิทยานิพนธ์
Thesis

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

20(0-60-0)

3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาเคมี ซึ่งแยกใช้เป็น 2 กรณี ดังนี้
324 ใช้สําหรับวิชาประเภทบรรยายหรือสัมมนา
325 ใช้สําหรับวิชาประเภทปฏิบัติการ
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับการศึกษาของรายวิชานั้น
เลข 5, 6 หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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 กลุ่มวิชาประเภทวิทยานิพนธ์
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 8 และ 9 หมายถึง รายวิชาที่เป็นหัวข้อเฉพาะทาง
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3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3((3)-0-6) มีความหมาย
ดังต่อไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning
ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2
ปี
1

2

ภาคการศึกษาที่ 1
324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและ
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
324-5xx วิชาเลือก
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
325-691 วิทยานิพนธ์

5 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
324-5xx วิชาเลือก
325-691 วิทยานิพนธ์

5 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
รวม ปีที่ 1
20 หน่วยกิต
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
7 หน่วยกิต
325-691 วิทยานิพนธ์
รวม ปีที่ 2
16 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5((4)-2-9)
Module: Research Methodology and Quality Assurance for Laboratory
แนวคิ ดและแหล่ งข้ อมู ลเกี่ ยวกับ การวิ จัย การเขี ยนโครงงานวิจัย การใช้ หลัก สถิ ติใ นการวางแผนและ
วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการทดลอง วิธีการทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผลการทดลอง การ
เขียนบรรณานุกรม จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย กรณีศึกษา ที่มาของแนวคิดและการเลือก กรอบความคิดในการพัฒนา
และทดสอบ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด การนําเข้าสู่
ตลาด ความรู้ทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร การยกร่างคําขอสิทธิบัตร การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถในห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ
ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตราย กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียอันตราย การจัดเก็บของเสียอันตราย
การขนถ่ายและขนส่งของเสียอันตราย การบําบัดและกําจัด องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรายที่ประสบ
ความสําเร็จ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพ
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; bibliography writing; researchers’ code of ethics; case study; idea generation and
screening; concept development and testing; marketing strategy development; business analysis;
product development; market testing; commercialization; introduction intellectual property; patent
search, patent draft; intellectual property valuation; General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories; type and characteristics of hazardous waste; laws and regulations
of hazardous waste; collection of hazardous wastes; transfer and transport of hazardous wastes;
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treatment and disposal of hazardous wastes; elements of a successful hazardous waste minimization
program; a laboratory course dealing with research methodology and quality assurance
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
3((3)-0-6)
Physical Methods in Chemistry
สเปกโทรสโกปี สํ า หรั บ งานวิ จั ย ทางด้ า นเคมี : อิ น ฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกปี อัล ตราไวโอเลตวิ สิ เ บิ ล สเปกโทรสโกปี นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ ก เรโซแนนซ์ ส เปกโทรสโกปี ข องนิ ว เคลี ย สอื่ น นอกเหนื อ จากโปรตอน
อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ เอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีและแมสสเปกโทรเมตรี เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้าน
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน
Spectroscopy for researches in chemistry: infrared and Raman spectroscopy, ultravioletVisible spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy of nuclei other than proton, electron
spin resonance, X-ray photoelectron spectroscopy and mass spectrometry for applications in medical,
environmental, or energy researches
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3((3)-0-6)
Techniques for Materials Characterization
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ในระดับจุลภาค
การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก การวิเคราะห์ลักษณะรูพรุนและขนาดอนุภาค และการวิเคราะห์ทางความร้อน
เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์ สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน
Principles and applications of characterization techniques based on transmission electron
microscope, scanning electron microscope and atomic force microscope, X- ray microanalyzer, X- ray
powder diffraction, porosity and particle size analysis and thermal analysis for applications in medical,
environmental, or energy researches
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน
4((4)-0-8)
Coordination Chemistry
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีพันธะ อิเล็กทรอนิกสเปกตรา สมบัติแม่เหล็กของสารประกอบ
โค
ออร์ดิเนชัน จลนศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์ สารประกอบโคออร์ดิเนชันของธาตุกลุ่มเอฟ หัวข้อใหม่อื่น ๆ ของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทางการแพทย์หรือสิ่งแวดล้อม
Coordination compounds; bonding theories; electronic spectra; magnetic property of
coordination compounds; kinetics and mechanisms of inorganic reactions; coordination chemistry of the
f- block elements; new aspects of current interest in coordination compounds involving medical or
environmental researches
324-512 เคมีซุปราโมเลกุล
2((2)-0-4)
Supramolecular Chemistry
อั น ตรกิ ริย าระหว่างโมเลกุล เคมีโฮสต์- เกสต์ กระบวนการประกอบตัว เอง วิ ธีการทางกายภาพสํ า หรั บ
การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล การออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้เคมีซุปรา
โมเลกุลในงานทางด้านการแพทย์หรือสิ่งแวดล้อม
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Intermolecular interactions; Host-guest chemistry; self-assembly processes; physical methods
for the analysis of intermolecular interaction; designs and applications of molecular devices in medical
or environment
324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก
2((2)-0-4)
Chemistry of Organometallic Compounds
การสังเคราะห์ สมบัติทางเคมีและกายภาพ พันธะระหว่างโลหะกับลิแกนด์สารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารออร์
แกโนเมทัลลิกของโลหะแทรนซิชันและโลหะในกลุ่มหลัก การใช้ประโยชน์สารออร์แกโนเมทัลลิก การใช้ประโยชน์สารออร์
แกโนเมทัลลิกในงานทางด้านการแพทย์ อาหารหรือสิ่งแวดล้อม
Syntheses, chemical and physical properties, bonding between metals and organic ligands;
reactions of organometallic compounds of transition metals and metals of the main groups; applications
of organometallic compounds in medical, food, or environment
324-514 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง
2((2)-0-4)
Structure and Phase Transformation in Solid
โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์แบบในของแข็งและผลต่อสมบัติทางกายภาพ แผนภาพวัฏภาคในระบบ 2
องค์ประกอบ การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง กระบวนการปรับปรุงทางความร้อน
Crystal structure; imperfections in solids and their effects on physical properties; binary phase
diagram; phase transformation in solids; heat treatment process
324-518 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์
2((2)-0-4)
Special Topics in Inorganic Chemistry
ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีอนินทรีย์ที่น่าสนใจ ที่มีเนื้อหาประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์ อาหาร
สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน
Studying and searching in some topics of interest in inorganic chemistry which implemented
in medical, food, environmental, or energy researches
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
2((2)-0-4)
Advanced Physical Chemistry
หัวข้อขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีเคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์เคมี ประยุกต์ใช้
ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อตอบสนองต่องานด้านการแพทย์/อาหาร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน
Advanced topics in physical chemistry: thermodynamics; electrochemical theory; chemical
kinetics, ; applications the chemical reactions for medical / environment /energy
324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
4((4)-0-8)
Molecular Structure and Spectroscopy
ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมของสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล อิเล็กทรอนิกสเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปีแบบ
หมุนและแบบสั่น ทฤษฎีกลุ่มทางเคมี
Quantum mechanical theory of molecular spectroscopy; electronic spectroscopy; rotational
and vibrational spectroscopy; chemical group theory
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324-523 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์
2((2)-0-4)
X-ray Crystallography
ทฤษฎีการเลี้ยวเบน การประยุกต์เทคนิคการเลี้ยวเบนในปัญหาทางเคมี ทฤษฎีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ต่อผลึก
เดี่ยว เทคนิคการคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาโครงสร้างโมเลกุล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโครงสร้าง 3 มิติ ของสารเพื่อ
ตอบสนองต่องานด้านการแพทย์และอาหารได้อย่างถูกต้อง
Diffraction theory; application of diffraction techniques to chemical problems; single crystal
X-ray diffraction theory; computational technique and data analysis for determining molecular structure;
application to use the knowledge of three dimensional molecular structure for medical and food science
324-524 เคมีคํานวณ
3((3)-0-6)
Computational Chemistry
เทคนิคการคํานวณทางคอมพิวเตอร์: วิธีกลศาสตร์โมเลกุล วิธีแอบอินนิชิโอ ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น
วิธีโมเลกูลาร์ไดนามิกส์ การทํานายโครงสร้าง พลังงานและคุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบโมเลกุล ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี
คํานวณเพื่อตอบสนองต่องานด้านการแพทย์
Computational techniques: molecular mechanics, ab initio, density functional theory,
molecular dynamics, prediction of structures, energies and properties of molecular systems; applications
of computational chemistry in medical science
324-528 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์
2((2)-0-4)
Special Topics in Physical Chemistry
ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่น่าสนใจ เพื่อการประยุกต์ใช้ต่องานด้านการแพทย์/อาหาร/
สิ่งแวดล้อม
Studying and searching in some topics of interest in physical chemistry for applications the
chemical reactions for medical / environment /energy
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3((3)-0-6)
Advanced Organic Chemistry
การอธิบายโครงสร้างโมเลกุลด้วยทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล สเตอริโอเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยา เทอร์โมไดนามิกส์และจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์
อินทรีย์ ปฏิกิริยาเพริไซคลิก
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; pericyclic reactions
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
3((3)-0-6)
Advanced Organic Spectroscopy
เทคนิคทันสมัยของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์และแมสสเปกโทรสโกปี และเซอร์คิวลาร์ไดโครอิสซึม-ออพติคัลโรทาทอรีดิสเพอร์ชันในงานวิจัยทางเคมีอินทรีย์
Modern techniques of ultraviolet- visible, infrared, nuclear magnetic resonance and mass
spectroscopy and circular dichroism-optical rotatory dispersion in organic chemistry research
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324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
3((3)-0-6)
Natural Products of Interest
โครงสร้าง วิถีชีวสังเคราะห์ หลักการที่สําคัญและเทคนิคการแยกให้บริสุทธิ์ ลักษณะเฉพาะทางสเปก-โทรส
โกปี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่คัดเลือก แนวคิดการนําสารผลิตภัณ ฑ์
ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์
Structures; biosynthetic pathways; principles and techniques of purification; spectroscopic
characteristics; structural modification and biological activities of selected natural products; concept of
natural product utilization
2((2)-0-4)
324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
Advanced Organic Synthesis
การสั ง เคราะห์ แ บบอสมมาตรโดยใช้ ป ฏิ กิ ริ ย าเคมี อิ น ทรี ย์ ที่ ร่ ว มสมั ย และทั น สมั ย การประยุ ก ต์ ใ นการ
สังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Asymmetric synthesis by contemporary and modern organic reactions; applications in natural
product synthesis
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
2((2)-0-4)
Advanced Heterocyclic Chemistry
โครงสร้างของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก สมบัติทางเคมีและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
วิธีการสังเคราะห์ที่ทันสมัยของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
Structures of heterocyclic compounds; chemical properties and chemical reactions of
heterocyclic compounds; modern synthetic methodologies of heterocyclic compounds
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
2((2)-0-4)
Organometallic Compounds in Organic Synthesis
หลั ก การของเคมี อ อร์ แ กโนเมทั ล ลิ ก ปฏิ กิ ริ ย าของสารออร์ แ กโนเมทั ล ลิ ก กลไกการเกิ ดปฏิ กิ ริ ย า การ
ประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
Principles of organometallic chemistry; reactions of organometallic; reaction mechanisms;
applications of organometallic compounds in organic synthesis
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์
2((2)-0-4)
Organic Free Radical Chemistry
จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ ปฏิกิริยาที่ใช้ทินไฮไดรด์ ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ดีบุก ปฏิกิริยาการถ่ายโอน
อิเล็กตรอนกับโลหะ ปฏิกิริยาที่เหนี่ยวนําด้วยแสง ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี การจัดเรียงตัวใหม่ การควบคุมสเตอริโอเคมี
การเกิดพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระที่ควบคุมได้ การประยุกต์ใช้ในวัสดุ
Kinetics and thermodynamics; tin hydride-based reactions; tin-free reactions; metal single
electron transfer reactions; photoinduced reactions; electrochemical reactions; rearrangements; control
of stereochemistry; controlled free radical polymerizations; applications in materials
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324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
2((2)-0-4)
Special Topics in Organic Chemistry I
ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีอินทรีย์ที่น่าสนใจ
Studying and searching in some topics of interest in organic chemistry
324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
Special Topics in Organic Chemistry II
แนวทางเหมือนวิชา 324-538 แต่เนื้อหาไม่ซ้ําซ้อน
Similar to 324-538 but emphasis on different topics

2((2)-0-4)

324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี
3((3)-0-6)
Electrochemical Analysis
หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี การประยุกต์ใช้งานของเทคนิคต่าง ๆ ในทางโพลาโรกราฟี
คูลอมบ์เมตรี อิเล็กโทรแกรวิเมตรี โวลแทมเมตรี อิเล็กโตรเคมิคัลอิมพิแดนซ์สเปกโทรสโกปี การประยุกต์ล่าสุดของเทคนิค
ไฟฟ้าเคมียุคใหม่ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางการแพทย์ และอาหาร
Principles and concepts in electrochemical analysis; applications of these techniques in
polarography, coulometry, electrogravimetry, voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy,
recent applications of modern electrochemical techniques to environmental, clinical and food
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
3((3)-0-6)
Spectroscopic Analysis
ทฤษฎีการวัดทางสเปกโทรสโกปี อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวนสําหรับการวัดของอิมิสชัน แอบซอร์พชัน
และลูมิเนสเซนซ์ สเปกโทรสโกปีในระดับโมเลกุลและอะตอม การประยุกต์เทคนิคเปกโทรสโกปีกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
การแพทย์และอาหาร
Theory of spectroscopic measurement; signal and noise ratio in emission, absorption and
luminescent measurement; molecular and atomic spectroscopy, applications of spectroscopy technique
in environmental, clinical and food.
324-543 การแยกสารทางเคมี
3((3)-0-6)
Chemical Separations
หลักการที่สําคัญของเทคนิคการแยกสาร การกลั่น การสกัด การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน อิเล็กโทร
ฟอริซิส อิเล็กโทรลิซิส แก๊สโครมาโทกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟี ซุปเปอร์คริติคัลฟลูอิดโครมาโทกราฟีและการแยกอื่น ๆ
ที่ได้พัฒนาใหม่เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ทางเคมี และการประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางการแพทย์ และอาหาร
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 and applications
in environmental, clinical and food
324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
3((3)-0-6)
Chemical Sensors and Biosensors
หลักการของเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ ออฟติคัลเคมิคัลเซนเซอร์ เซนเซอร์วิเคราะห์ทางเคมี เซนเซอร์ ไฟฟ้าเคมี
และไบโอเซนเซอร์ การประยุกต์ใช้งานทางสิ่งแวดล้อม ทางการแพทย์และกระบวนการผลิต
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Principles of various types of sensors: optical chemical sensors, chemical analysis sensors,
electrochemical sensors and biosensors; applications of these sensors in environmental analysis, clinical
analysis and manufacturing process
324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
Environmental Toxicology
สารพิษในอากาศ น้ําและดิน ปฏิกิริยาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีทางเคมีที่ใช้และวิธีใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม การใช้สารพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
Toxic substances in air, water and soil; interaction and effect on the environment; chemical
methods and instrumentation for environmental analysis; toxin usage and impact on human health
324-546 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
3((3)-0-6)
Sample Preparation and Trace Analysis
หลักการและแนวโน้มวิธีเ ก็บ ตัวอย่าง การจัดการตัวอย่างและการเตรียมตัว อย่ าง การวิเคราะห์และการ
ตรวจวัด การประยุกต์เทคนิควิเคราะห์สารปริมาณน้อยทางโครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมี และสเปกโทรสโกปี: แก๊สโครมาโทกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง ไอออนโครมาโทกราฟี โวลแทมเมตรี อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี
อะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี และแมสสเปกโทรเมตรี และการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทาง
การแพทย์ อาหารและยา
Principles and trends in sampling; sample pretreatment and preparation; analytical method
and detection; applications of analytical techniques for trace analysis: chromatography, electroanalysis
and spectroscopy: gas chromatography, high performance liquid chromatography, ion chromatography,
voltammetry, ultraviolet- visible spectrophotometry, atomic absorption spectrometry and mass
spectrometry and applications in environmental, clinical, food and drug samples
324-548 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์
2((2)-0-4)
Special Topics in Analytical Chemistry
ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีวิเคราะห์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ อาหาร
และสิ่งแวดล้อม
Studying and searching in some topics of interest in analytical chemistry relating to clinical,
food and environment
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
3((3)-0-6)
Chemical Energy Conversion and Storage
เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์แบบสี ย้อม การแปรสภาพทางเคมีความร้อนของชีว มวล แบตเตอรี่
ปฏิกิริยาเร่งเชิงแสง
Fuel cell; dye sensitization solar cell; thermochemical conversion of biomass; batteries;
photocatalytic reactions
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324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
4((4)-0-8)
Biomass and Biofuel Technologies
ชนิดและคุณสมบัติของชีวมวล การผลิตไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล แก๊สชีวภาพและน้ํามันชีวภาพ หลักการ
และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางความร้อนและการวิเคราะห์ปริมาณแก๊สที่ปล่อยออกมาสําหรับเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ชีวภาพ
Types and properties of biomass; the production of biodiesel, bioethanol, biogas and bio-oil;
principle and applications of thermal analysis and evolved gas analysis for biofuel technologies
3((3)-0-6)
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
Synthesis of Inorganic Materials
หลักการและวิธีการสังเคราะห์วัสดุด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ปฏิกิริยาในสถานะแก๊ส และปฏิกิริยาใน
สถานะของสารละลาย
Concepts and synthesis methods of materials by solid- state reactions, gas phase reactions
and solution phase reactions
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
2((2)-0-4)
Nano and Porous Inorganic Materials
โครงสร้างและเคมีของวัสดุอนินทรีย์นาโนและรูพรุน
Structure and chemistry of nano and porous inorganic materials
324-558 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ
2((2)-0-4)
Special Topics in Materials Chemistry
ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีวัสดุที่น่าสนใจ
Studying and searching in some topics of interest in materials chemistry
324-559 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน
2((2)-0-4)
Special Topics in Energy Chemistry
ศึกษาและสืบค้นในบางหัวข้อทางเคมีพลังงานที่น่าสนใจ
Studying and searching in some topics of interest in energy chemistry
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry I
สัมมนาวิชาการทางเคมีโดยนักศึกษาในหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน หรือการค้นพบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เคมี จ ากวารสารทางเคมี ห รื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ และอภิ ป รายในชั้ น เรี ย นภายใต้ ก ารควบคุ ม และชี้ แ นะโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการสอน
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
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
Seminar in Chemistry II
แนวทางเหมือนวิชา 324-681 แต่เนื้อหาไม่ซ้ําซ้อน
Similar to 324-681 but emphasis on different topics
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1(0-2-1)

325-691 วิทยานิพนธ์
20(0-60-0)
Thesis
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในสาขาเคมี ภายใต้การดูแลและการแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research study in chemistry under supervision of corresponding staff
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3.1 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ศ.
รศ.
รศ.
รศ.

รศ.

รศ.

ชื่อ-สกุล

นางสาววัชรินทร์
รุกขไชยศิริกุล
นางสาวกานดา
ปานทอง
นางจงดี
บูรณชัย
นางสาวปณต
ถาวรังกูร

นายพงศธร
อมรพิทักษ์สุข

นายวรากร
ลิ่มบุตร

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
การศึกษา หลักสูตร

สาขา
วิชา

ปริญญาเอก

2530

Ph.D.

Organic Chemistry

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2524
2522
2542
2530
2550
2544
2528
2523
2521
2550

เคมีอินทรีย์
เคมี
เคมีอินทรีย์
เคมี
เคมี
เคมี
Physics/Biophysics
Physics
Physics
matériaux

ปริญญาโท

2545

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
D. Phil.
M.Sc.
B.Sc.
Dr. de
3ème
cycle
วท.ม.

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2541
2550
2544
2540

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
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เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์
ประยุกต์
เคมี
เคมี
เคมีวิเคราะห์
เคมี

ชื่อสถาบัน
Australian National U.,
Australia
ม.มหิดล
ม.สงขลานครินทร์
ม.มหิดล
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
U. of Waikato, New Zealand
U. of Waikato, New Zealand
U. of Waikato, New Zealand
U. Montpellier II, France

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 58
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 59
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 60
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 62
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 63

ม.มหิดล
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.ราชภัฏภูเก็ต

ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 64

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

รศ.

นางสาววิลาวัลย์
มหาบุษราคัม

รศ.

นางสุชาดา
จันทร์พรหมมา

รศ.

นายสุเมธา
สุวรรณบูรณ์

รศ.

นายโอภาส
บุญเกิด

ผศ.

นางสาวขวัญฤทัย
ธาตุเพ็ชร

ผศ.

นางสาวจิตตรียา
ตันสกุล

ผศ.

นายจุฑานัฏ
แก้วบํารุง

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
การศึกษา หลักสูตร

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2536
2528
2526
2547
2531
2527
2549

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2544
2540
2554
2550
2547
2553
2546
2555

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Dr. de
3ème
cycle
วศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.
Ph.D.

ปริญญาโท

2549

M.Sc.

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

2548
2554
2547

วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.
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สาขา
วิชา

ชื่อสถาบัน

Organic Chemistry
เคมีอินทรีย์
เคมี
Chemistry
เคมีอนินทรีย์
เคมี
matériaux

U. of Sydney, Australia
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
U. Sains Malaysia, Malaysia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น
U. Montpellier II, France

เทคโนโลยีวัสดุ
เคมี
เคมี
เคมีวิเคราะห์
เคมี
Chemistry
เคมี
Chemistry and
Biochemistry
Nanoscale Science and
Technology
เคมี
Organic Chemistry
เคมี

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.ทักษิณ
U. of California, Irvine, U.S.A.
ม.สงขลานครินทร์
U. of California, Santa Cruz,
U.S.A.
U. of Leeds, U.K.,
ม.สงขลานครินทร์
U. of Pennsylvania, U.S.A.
ม.สงขลานครินทร์

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 65
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 66
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 67

ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 68
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 69
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 71

ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 72

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

ผศ.

นางสาวฐิติมา
รุจิราลัย

ผศ.

นางสาวนรารักษ์
หลีสกุล

ผศ.

นางสาวนีรนุช
ภู่สันติ

ผศ.

นายพิพัฒน์
ชูโต

ผศ.

นางสาวเยาวภา
สุขพรมา

ผศ.

นางวิไลรัตน์
ชีวะเศรษฐธรรม

ผศ.

นางสาวสุดา
จักรทอง

ผศ.

นางสาวสุธาทิพย์
สินยัง

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
การศึกษา หลักสูตร

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2550
2544
2540
2550

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2544
2541
2556

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.Techn
.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

ปริญญาโท

2551

M.Sc.

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2548
2532
2526
2548
2544
2541
2543
2533
2530
2547
2541
2553
2548
2546

วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
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สาขา
วิชา
Chemistry
เคมี
เคมี
Photochemistry

ชื่อสถาบัน

U. of Bristol, U.K.
ม.เชียงใหม่
ม.สงขลานครินทร์
Graz U. of Technology,
Austria
เคมีอนินทรีย์
ม.สงขลานครินทร์
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
Chemical Engineering and Aston U., U.K.
Applied Chemistry
Chemical Process
Aston U., U.K.,
Technology
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
Analytical Chemistry
Texas A & M U., U.S.A.
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
เคมีอินทรีย์
ม.สงขลานครินทร์
เคมีอินทรีย์
ม.สงขลานครินทร์
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
Analytical Chemistry
U. of Aberdeen, U.K.
ชีวเคมี
ม.มหิดล
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
เคมีอินทรีย์
ม.มหิดล
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 74
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 75
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 76

ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 78
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 79
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 81
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 82
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 83

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

ผศ.

นางสาวสุพรรณี
ดวงทอง

ผศ.

นางสาวเสาวนิต
ทรายทอง

ผศ.

นายแหลมทอง
ชื่นชม

ผศ.

นายอาภรณ์
นุ่มน่วม

ผศ.

นางอุไรวรรณ
ศิริมหาชัย

อาจารย์

นางสาวเกล็ดนที
เวปุลานนท์

อาจารย์

นางสาวทรรศิดา
สุขสวัสดิ�

อาจารย์

นายธีรพงศ์
ไพโรจน์ ศิรกิ ุล

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
การศึกษา หลักสูตร

สาขา
วิชา

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2547
2542
2551
2546
2540
2556

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2547
2544
2551
2545
2553
2543
2539
2554

ปร.ด.
วท.ม.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Dr. rer.
nat.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

ปริญญาโท

2548

M.Sc.

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2542
2558
2553
2550
2560

วท.ม.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมีอนินทรีย์
เคมี
Chemical and Biological
Engineering
Materials Science and
Engineering
Industrial Chemistry
Chemistry
เคมีอนินทรีย์
เคมี
Chemistry

ปริญญาโท

2554

M.Sc.

Chemistry

25

เคมีวิเคราะห์
เคมี
เคมี
เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมี
Physical Chemistry

ชื่อสถาบัน
ม.เชียงใหม่
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
Justus Liebig University of
Giessen, Germany
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
U. of Sheffield, U.K.

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 84
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 85
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 87
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 88
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 90
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 91

U. of Sheffield, U.K.
ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
U. of Edinburgh, U.K.
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
U. of California, San Diego,
U.S.A
U. of California, San Diego,

ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 92
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 94

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

นางสาวพันธุ์วดี
วัฒนสิน

อาจารย์

นางสาวมรกต
แก้วเพชร

อาจารย์

นายอภิชาติ
เพ็งดํา

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
การศึกษา หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2551
2559
2552
2553
2547
2544
2560

วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

2560
2551

ปร.ด.
วท.บ.

สาขา
วิชา

ชื่อสถาบัน

U.S.A
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
เคมีวิเคราะห์
ม.มหิดล
ม.สงขลานครินทร์
เคมี
Organic Chemistry
U. of Oxford, U.K.
เคมีอินทรีย์
ม.มหิดล
เคมี
ม.สงขลานครินทร์
Electrical and Information Niigata U., Japan
Engineering
เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคมี
ม.สงขลานครินทร์

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 95
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 97
ดูภาคผนวก ข-1
หน้า 98

3.2.2 อาจารย์ประจํา
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

นางวีณา
เอมเอก
ทัพไชย

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ชื่อ
หลักสูตร

สาขา
วิชา

ปริญญาเอก

2546

Ph.D.

Inorganic Chemistry

ปริญญาตรี

2537

วท.บ.

เคมี

ชื่อสถาบัน

ภาระงานสอน
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา

U. of Warwick, U.K. 2562 : 300 ช.ม.
2563 : 300 ช.ม.
ม.สงขลานครินทร์
2564 : ………. ช.ม.
2565 : ………. ช.ม.

ผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข-2
หน้า 100

3.2.3 อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ไม่มี (หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นโครงการวิจัย
ในหลักสูตรจึงมีลักษณะของการทํางานเชิงวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคผู้ประกอบการ (Social Engagement)
โดยมี การนํ า ข้ อ มู ล จริ ง จากสถานประกอบการเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการทํ า วิ จั ย ซึ่ง ส่ ง ผลก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกั น แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั่นคือ ทั้งมหาวิทยาลัยและหุ้นส่วนได้ประโยชน์จากงานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการใช้
ความรู้ทางวิชาการและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนในการวิจัยที่ทําร่วมกันนั้นด้วย โดยหัวข้อวิจัยตอบสนองต่อ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ใน 4 ด้าน เกี่ยวกับการแพทย์ อาหาร สิ่งแวดล้อม
หรือพลังงาน
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรแผน ก 2 กําหนดให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์จํานวน 20 หน่วยกิต และมีผลงานเผยแพร่จึงจะสามารถ
สําเร็จการศึกษาได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเกิดอันตรกิริยาของสสารตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้
ทางเคมีผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเหมาะสม
2) นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี เพื่อนําไปใช้ใน
การสนับสนุนข้อมูลหรือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการวิจัย
3) นั ก ศึ กษาสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิค และเครื่ องมื อทางเคมี ตลอดจนวิ เ คราะห์ ข้อมูล ที่ได้ จากเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ทางเคมีเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปทางการวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
4) นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ได้อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดด้านวิชาการ
ของระบบคุณภาพ
5) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในฐานะผู้นําและผู้ตามที่ดีเพื่อบรรลุเป้าของการทํางาน ตลอดจนแสดงออกถึง
พฤติกรรมของการเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้
6) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็นคนซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการวิจัย
7) นักศึกษาสามารถสื่อสารและนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทํ าวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งแนะนําสาขาย่อยใน
หลักสูตร อาจารย์และงานวิจัยที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์์ตามที่ตนเองสนใจ
2) ให้นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์
3) ให้นักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
4) กําหนดให้นักศึกษาทุกคนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนด
5) อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ให้นักศึกษารายงานความก้้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน
2) ให้นักศึกษานําเสนอผลงานในที่ประชุมกลุ่มวิจัย
3) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ่์
4) จัดสอบวิทยานิพนธ์
5) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.บูรณาการองค์
ความรู้ทางเคมี
เพื่อแก้ปัญหาที่
ตอบสนองต่องาน
ทางการแพทย์/
อาหาร/
สิ่งแวดล้อม/
พลังงาน โดยผ่าน
กระบวนการวิจัย

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

1. มี ร ายวิ ช า 324-500 ชุ ด วิ ช าวิ ธี วิ จั ย และการ
ประกั น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เป็ น รายวิ ช า
บังคับ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวิจัย
การประกั น คุ ณ ภาพและการจั ด การสารเคมี
อันตราย
2. มีรายวิชา 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
และ 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 เป็น
รายวิ ช าบั ง คั บ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ห็ น แนว
ทางการดําเนินงานวิจัย และฝึกการจับประเด็น
ที่สําคัญของปัญหาและการวิจัย ตลอดจนการ
แปลผลข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีที่
ใช้ในบทความที่นําเสนอ
3. หลั ก สู ต รกํ า หนดให้ มี ก ารสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
แนวทางการทําวิทยานิพนธ์
4. มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
เคมี เพื่อให้นักศึกษาสามารถแปลผลที่ ได้ จ าก
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
5. มีรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการ
ออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่สนใจ

PLO1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ฏิ กิ ริ ย าทางเคมี แ ละ
การเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าของสสารเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญ หาทางเคมี ที่ ต อบสนองต่ อ งานด้ า น
การแพทย์/ อาหาร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน
ได้อย่างถูกต้อง
PLO2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
PLO3 สามารถสืบค้น ข้อมูลและหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิ จัย
ทางเคมี
PLO4 บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีผ่าน
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมี
ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุและ
ผล
PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็น
คนซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการวิจัย

6. ย้ําให้เห็นถึงความสําคัญของการเป็นคนซื่อสัตย์
และมี จ ริ ย ธรรมทางการวิ จั ย เช่ น ไม่ คั ด ลอก
งานวิ จั ย ของคนอื่ น มาเป็ น ของตนเอง ไม่
ดัดแปลงข้อมูลหรือผลการทดลอง เป็นต้น
2. ปฏิ บั ติ ง านใน 1. มี ร ายวิ ช า 324-500 ชุ ด วิ ช าวิ ธี วิ จั ย และการ PLO8 ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ประกั น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เป็ น รายวิ ช า วิ เ คราะห์ / ทดสอบ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
วิเคราะห์/ทดสอบ บั ง คั บ เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ ข้ า ใ จ ถึ ง ข้อกําหนดด้านวิชาการของระบบคุณภาพ
ได้ อย่ างถู ก ต้ อ ง กระบวนการวิจัย การประกันคุณภาพและการ
ต า ม ข้ อ กํ า ห น ด จัดการสารเคมีอันตราย
ด้ า นวิ ช าการของ 2. มี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบเที ย บ
เครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ
ระบบคุณภาพ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

3. ใช้ภาษาอังกฤษ 1. จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษทุ ก
เพื่อการสื่อสารเชิง
รายวิชาในหลักสูตร
วิชาการได้
2. ส่งเสริมในนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมนาทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการประชุมสัมมนา
3. นักศึกษานําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เขียน
เล่มวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษ
4. ใฝ่รู้ที่จะพัฒนา 1. ย้ําให้เห็นถึงความสําคัญของการเป็นคนซื่อสัตย์
ตนเองและมีความ
และมีจริยธรรมทางการวิจัย เช่น ไม่คัดลอก
รับผิดชอบต่อ
งานวิ จั ย ของคนอื่ น มาเป็ น ของตนเอง ไม่
ตนเอง สังคม และ
ดัดแปลงข้อมูลหรือผลการทดลอง เป็นต้น
งานที่ได้รับ
2. มอบหมายงานเพื่อให้ค้นคว้าเพิ่มเติม
3. มอบหมายงานที่มีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
มอบหมาย
ต่าง ๆ มาสนับสนุนข้อสรุป
4. มอบหมายงานกลุ่มหรือมอบหมายงานให้ดูแล
นักศึกษาโครงงาน ระดับปริญญาตรีบางส่วน
5. สอนหั ว ข้ อ จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย ในชุ ด วิ ช า
324-500
6. มีรายวิชา 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
และ 324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 เป็น
รายวิชาบังคับ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการค้นคว้า
เพิ่มเติมเพื่อตอบคําถามข้อสงสัยในบทความที่
เลือกมานําเสนอ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3 สามารถสืบค้น ข้อมูลและหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิ จัย
ทางเคมี
PLO7 สื่ อ สารและนํ า เสนอข้ อ มู ล เชิ ง
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถู ก ต้ อง
และตรงความหมาย
PLO3 สามารถสืบค้น ข้อมูลและหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิ จัย
ทางเคมี
PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็น
คนซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการวิจัย
PLO6 ปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทหน้ า ที่ ใ น
ฐานะของสมาชิ ก ของที ม ได้ เ พื่ อ นํ า ไปสู่
ความสํ า เร็ จ หรื อ เป้ า ประสงค์ ข ององค์ ก ร
PLO7 สื่ อ สารและนํ า เสนอข้ อ มู ล เชิ ง
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูก ต้ อง
และตรงความหมาย

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

ทักษะทั่วไป ทักษะเฉพาะ
(Generic
(Specific
Skill)
Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Learner) (Co-creator) (Active citizen)

PLO1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ฏิ กิ ริ ย าทาง
เคมีและการเกิ ดอัน ตรกิริย าของ
สสารเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเคมี ที่
ตอบสนองต่องานด้านการแพทย์/
อาหาร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน ได้
อย่างถูกต้อง





PLO2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างเคมี ไ ด้
อย่างถูกต้อง





PLO3 สามารถสืบ ค้น ข้อมู ล และ
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ เ พื่ อ
นําไปใช้ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี





PLO4 บูรณาการองค์ความรู้ท าง
เคมี ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ
แก้ ไ ขปั ญ หาทางเคมี ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุและ
ผล



PLO5 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรม
ของการเป็ น คนซื่ อ สั ต ย์ แ ละมี
จริยธรรมทางการวิจัย



PLO6 ปฏิ บั ติ ต นตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะของสมาชิกของทีม
ได้ เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ หรื อ
เป้าประสงค์ขององค์กร



PLO7 สื่อสารและนําเสนอข้อมูล
เชิ งวิช าการเป็ น ภาษาอัง กฤษได้
อย่างถูกต้องและตรงความหมาย



PLO8 ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ
การวิ เ คราะห์ / ทดสอบ ได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ข้ อ กํ า ห น ด ด้ า น
วิชาการของระบบคุณภาพ

















31









3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและสังคม
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่าง ๆ
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป
5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

PLO1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเกิดอันตรกิริยาของสสารเพื่อ
แก้ ไ ขปั ญ หาทางเคมี ที่ ต อบสนองต่ อ งานด้ า นการแพทย์ / อาหาร/
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน ได้อย่างถูกต้อง







PLO2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง







PLO3 สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ เพื่ อ นํ า ไปใช้
ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี

PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็นคนซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
ทางการวิจัย




PLO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะของสมาชิกของทีมได้เ พื่อ
นําไปสู่ความสําเร็จหรือเป้าประสงค์ขององค์กร



















5.2

5.3








PLO7 สื่อสารและนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย
PLO8 ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ได้อย่างถูกต้อง
ตามข้อกําหนดด้านวิชาการของระบบคุณภาพ

5.1





PLO4 บูร ณาการองค์ ความรู้ ท างเคมี ผ่ า นกระบวนการวิ จั ยเพื่ อแก้ ไ ข
ปัญหาทางเคมีได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุและผล

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ การใช้
เทคโนโลยี



33









4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
(แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

PLO1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเกิด 1. สอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบในชั้นเรียน/การเรียนการสอนแบบ
อันตรกิริยาของสสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีที่ Active learning/การเรียนการสอนแบบ WIL
ตอบสนองต่ อ งานด้ า นการแพทย์ / อาหาร/ 2. จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชาสัมมนา
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน ได้อย่างถูกต้อง
3. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล
1. การทดสอบย่อยประเมินจากการตอบคําถามในชั้น
เรียน
2. การสอบกลางภาคเรี ย นและปลายภาคเรี ย น
ประเมินจากการตอบคําถามแบบข้อเขียน/แบบ
ปากเปล่า
3. การทํ า ประเมิ น จากงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย/
รายงาน/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

PLO2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ 1. จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชาสัมมนา
1.ประเมินจากการนําเสนอผลงาน/การสอบโครงร่าง
ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
2. จัดให้มีรายวิชาในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
วิทยานิพนธ์รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เครื่องมือและความรู้ด้าน 2.ประเมินจากการทํางานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ซึ่ ง จั ด โดยภาควิ ช าเคมี คณะฯ และ 3.ประเมิ น จากความสามารถในการประมวลผล
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายวิชาสัมมนา/รายวิชาวิทยานิพนธ์
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
1. ประเมิ น จากการทํ า งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย/
PLO3 สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเชิ ง 1. จัดให้มีรายวิชาสัมมนา/รายวิชาวิทยานิพนธ์
ประจักษ์ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี
2. มอบหมายงานให้ลักษณะที่มีการนําข้อมูลมาวิเ คราะห์เ พื่ อ หา รายงาน
2. ประเมิน จากการนํ า เสนอแบบปากเปล่ า และ/
ข้อสรุป
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี หรือการใช้ความข้อมูลและสารสนเทศเชิงวิชาการ
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห รื อ อภิ ป รายผลงานได้ อ ย่ า ง
สารสนเทศเชิงวิชาการ
4. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เหมาะสม
การสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล การจั ด การเรี ย นแบบ E-learning การ
นําเสนองานหน้าชั้นเรียน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO4 บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างเคมี ผ่ า น 1. มี ร ายวิ ช า 324-500 ชุ ด วิ ช าวิ ธี วิ จั ย และการประกั น คุ ณ ภาพ 1.ประเมิ น จาการการนํ า เสนอความก้ า วหน้ า
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่าง ห้องปฏิบัติการ
วิทยานิพนธ์/การตอบคําถาม/การเขียนรายงาน/
เหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุและผล
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ WIL
งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การแสดงความคิ ด เห็ น
3. การจัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์
ตลอดจนประเด็นอภิปรายต่าง ๆ
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการใช้กระบวนการ
5. จัดให้มีการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเ ศษโดย ทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
วิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
PLO5 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมของการเป็ น คน 1. มี ร ายวิ ช า 324-500 ชุ ดวิ ช าวิ ธี วิ จั ย และการประกั น คุ ณ ภาพ 1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในงานที่ได้รับผิดชอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อจริยธรรมทางการ
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
วิ จั ย เช่ น มี ก ารอ้ า งอิ ง งานจากบุ ค คลอื่ น /ไม่
2. การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา/รายวิชาวิทยานิพนธ์
ปรับแต่งข้อมูล/ไม่นํางานวิจัยคนอื่นมาเป็นผลงาน
3. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ของตนเอง เป็นต้น
PLO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะของ 1. จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การทํ า งานเป็ น กลุ่ ม และต้ อ งมี 1. ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่
สมาชิ ก ของที ม ได้ เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ หรื อ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม
เป้าประสงค์ขององค์กร
2. จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น
2. ประเมิ น จากการนํ า เสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น ตอบ
คําถามและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ทั้งกลุ่ม
3. ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ
PLO7 สื่อสารและนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเป็น 1. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
1. ประเมินจากรูปประโยคของภาษาที่นักศึกษาใช้ใน
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย 2. สนับสนุนให้นักศึกษาไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมนานาชาติ
การสื่อสารในรูปแบบการพูดและการเขียนในงาน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ ที่ได้รับมอบหมาย/นําเสนอ/ตอบคําถาม
2. ประเมินจากความเข้าใจในภาษาในการฟั งและ
จัดโดยภาควิชาเคมี คณะฯ
การอ่าน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO8 ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ / 1. มี ร ายวิ ช า 324-500 ชุ ดวิ ช าวิ ธี วิ จั ย และการประกั น คุ ณ ภาพ 1.ประเมินจาการการตอบคําถาม/การเขียนรายงาน/
ทดสอบ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามข้ อ กํ า หนดด้ า น ห้องปฏิบัติการ
งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การแสดงความคิ ด เห็ น
วิชาการของระบบคุณภาพ
2. มีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวิเ คราะห์ / ตลอดจนประเด็นอภิปรายต่าง ๆ
ทดสอบ
2. ประเมินผลจากการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์/
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ WIL
ทดสอบ
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียน
5. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริ ง/จัดบรรยายพิเ ศษโดย
วิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

รายวิชาและหน่วยกิต

PLO1

324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ 5((4)-2-9)
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี 3((3)-0-6)
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3((3)-0-6)
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน 4((4)-0-8)
324-512 เคมีซุปราโมเลกุล 2((2)-0-4)
324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก 2((2)-0-4)
324-514 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง 2((2)-0-4)
324-518 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2((2)-0-4)
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2((2)-0-4)
324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี 4((4)-0-8)
324-523 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 2((2)-0-4)
324-524 เคมีคํานวณ 3((3)-0-6)
324-528 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2((2)-0-4)
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3((3)-0-6)
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์ 3((3)-0-6)
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3((3)-0-6)
324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง 2((2)-0-4)
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง 2((2)-0-4)
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2((2)-0-4)
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์ 2((2)-0-4)
324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2((2)-0-4)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

รายวิชาและหน่วยกิต

PLO1


















324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2 2((2)-0-4)
324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี 3((3)-0-6)
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี 3((3)-0-6)
324-543 การแยกสารทางเคมี 3((3)-0-6)
324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ 3((3)-0-6)
324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6)
324-546 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 3((3)-0-6)
324-548 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2((2)-0-4)
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี 3((3)-0-6)
324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ 4((4)-0-8)
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 3((3)-0-6)
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์ 2((2)-0-4)
324-558 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ 2((2)-0-4)
324-559 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 2((2)-0-4)
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1(0-2-1)
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1(0-2-1)
325-691 วิทยานิพนธ์ 20(0-60-0)
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่

รายละเอียด

1

 นักศึกษาสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อนํามาใช้ประกอบการวางแผนงานวิจัย
อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีแบบแยกส่วนได้อย่างถูกต้อง
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางเคมี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
และอันตรกริยาของสสสารในงานทางด้านการแพทย์/อาหาร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน
 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ตามข้อกําหนดด้านวิชาการของ
ระบบประกันคุณภาพได้
 นักศึกษาสามารถนําเสนอโครงร่างการวิจัยและออกแบบกระบวนการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาทางเคมี
ภายใต้โจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์/อาหาร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน โดยคํานึงถึงจริยธรรม
ทางการวิจัย ตลอดจนนําเสนอผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ-1)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของการสอนและวิธีวัดประเมินผลกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร
2.2 กรรมการทวนสอบประเมิน ความสอดคล้องของการจัดการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานของ
หลักสูตร
2.3 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนทุกคนในรายวิชานั้น
2.4 การประเมินผลทุกรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรอง
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ-1)
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้
3.2 สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3.3 ต้ อ งสอบเที ยบหรื อ สอบผ่ านความรู้ภ าษาต่า งประเทศ มี คุณ สมบั ติอื่น และเป็น ไปตามเงื่ อ นไขของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอก
3.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป่็นที่เรียบร้อยแล้ว
3.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องที่คณะฯ เพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวการสอน ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
2) มีช่องทางในการอุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียนของหลักสูตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
เป็นต้น
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของคณะฯ รวมทั้งเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
3) มีการจัดอบรมให้ความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสามารถดูแลนักศึกษาจนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาได้
4) แนะนําอาจารย์ใหม่ให้รู้จักหน่วยงานหลักของคณะฯ เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อการเรียนรู้และ
ปรับตัวในการทํางาน ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
6) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
7) จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์์
ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน
ด้านการฝึกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งตํารา
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครูมือ
อาชี พ การสอนแบบ Active learning การจั ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการเรี ย นรู้ กั บ การทํ า งาน (Work
integrated learning) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียน
การสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา
1) มีแผนพัฒนาบุคคลและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ให้กับอาจารย์เป็นประจําทุกปี
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและการประเมินผล
3) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น สนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมิน ผล พั ฒนาทั ก ษะการใช้เ ทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมทางการศึ ก ษา หรือศึ กษาค้น คว้ าเพิ่ มเติ ม จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับโท โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายสําหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตามประเภทของทุน
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การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การทําวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการนําความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน
4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ หรือ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
5) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
6) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาหรือต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือเผยแพร่องค์ความรู้สู่
ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การ
กํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
1. การกํากับมาตรฐาน
กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
1) มีคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับ
มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทําหน้าที่จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ติดตามประเมินผลรายวิชา และจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
4) มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน้าที่วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักสูตรประจําปี
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เป็นไป
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ สป.อว.
โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทัน หรือสร้างองค์ความรู์้ใหม่
หรือนวัตกรรมทางด้านเคมี
2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสู ตร
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
4. ค ณ า จ า ร ย์ ใน หลั ก สู ต ร มี ทุ น
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและวิ จั ย แก่
นักศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ผลการดําเนินการ
1. จัดให้หลักสูตรมีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรระดั บบัณ ฑิ ตศึ ก ษา
ของ สป.อว.
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดย
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
3. จั ด แนวทางการเรี ย นการสอนให้
นักศึกษาได้ความรู้ที่ทันสมัย
4. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม และกรรมการสอบ
ต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ และเกณฑ์ของ
สป.อว.
5. ควบคุมดูแลจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และเกณฑ์ของ สป.อว.
6. ดําเนินการให้อาจารย์ในหลักสูตรทุกคน
ขอทุนวิจัยในลักษณะต่าง ๆ
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การประเมินผล
1 . ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาของ สป.อว.
2. จํานวนรายวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีความทันสมัย
3. จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
4. จํานวนนักศึกษาในความ
รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแต่ละท่านเป็นไป
ตามเกณฑ์ สป.อว.
5. จํานวนทุนที่ได้รับจริงในแต่ละปี
6. ผลการประเมินหลักสูตรและการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ

การประเมินผล

7. มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี
8. ประเมินความพึงพอใจของหลัก สู ต ร
และการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการติดตามภาวะการได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาทุกปี สําหรับผู้ที่จะ
สําเร็จการศึกษา หลักสูตรได้มีการตรวจสอบผลงานวิจัยของผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่กําหนด
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น
ตามข้อ 2.2 (หมวดที่ 3) สําหรับนักศึกษาใหม่มีการปฐมนิเทศน์โดยคณะ และหลักสูตร เพื่อแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในหลักสูตรโดยรองคณบดีที่รับผิดชอบบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดลําดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่
หลักสูตรกําหนด
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อติดตาม
การคงอยู่ของนักศึกษา ข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนความพึงพอใจและปัญหาของนักศึกษาในการ
บริหารหลักสูตร
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและหลัก
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ สป.อว. โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมี หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 คุณภาพอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
แต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรตามเกณฑ์ของ สป.อว.
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามและสํารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์และอัตรากําลังทุกภาค
การศึกษา เพื่อวางแผนขออัตรากําลังทดแทนล่วงหน้าไปยังมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ทุกปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ก ารออกแบบหลั ก สู ต ร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ โดยมี ส าระรายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ตลอดจนมี ก ารรั บ ฟั ง ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอด
หลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความถนัดเฉพาะ
ด้านและตามเกณฑ์ที่ สป.อว. กําหนด
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการแจ้งเตือน กํากับ และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็นไป
ตามกรอบเวลา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให้อาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดช่องทางให้นักศึกษาอุธรณ์เรื่องต่าง ๆ มายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
โดยตรงและทางอ้อม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มีก ารกํ าหนดให้ ทุก รายวิ ช ามีก ารทวนสอบการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผ่านคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ จัดสรรงบประมาณประจําปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มด้ ้ านหนั งสื อ ตํ าราเรี ย นภาษาอั ง กฤษ และการสืบ ค้น ผ่ านฐานข้ อมูล ของสํ านั ก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านเคมีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ที่จะให้สืบค้น ส่วนในระดับคณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่
จํ า เป็ น เพื่ อ ให้ สํ า นั ก ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ ฯ จั ด ซื้ อ ในส่ ว นของคณะจั ด โสตทั ศ นู ป กรณ์ แ ละสื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรจากการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและบุคลากร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีที่ 1 ปีที่ 2

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที่ 5



















































































































ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินรายวิชาและ/หรือประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยนักศึกษา
2) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา
2) ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่
2) ประเมินโดยที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
3) ประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้่ (KPI) ในหมวดที่ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุมเพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ข
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
ภาคผนวก ค
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL)
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร
ภาคผนวก ง
ง-1 สัญญาจ้างอาจารย์ใหม่
ง-2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่
ภาคผนวก จ
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
จ-2 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาคผนวก ก
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต
324-501 ระเบียบวิธีวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เปลี่ยนหมวดวิชาบังคับ เป็น 5 หน่วยกิต
ยกเลิก
324-500 วิธีวิจัยและการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
คงเดิมแต่ไม่นับหน่วยกิต
คงเดิมแต่ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
ลดหน่วยกิตเป็น ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มหน่วยกิตเป็น
3 หน่วยกิต
คงเดิม

2(2-0-4)

324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1(0-2-1)
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1(0-2-1)
หมวดวิชาเลือก
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
2(2-0-4)
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะ
สําหรับเคมี
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน

3(3-0-6)

324-512 กลไกปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์

2(2-0-4)

324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก
324-514 เคมีชีวอนินทรีย์

3(3-0-6)

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มหน่วยกิตเป็น
4 หน่วยกิต
ยกเลิก
324-512 เคมีซุปราโมเลกุล
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
ยกเลิก
324-514 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟส
ของของแข็ง
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น 324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้น
สูง
ยกเลิก
ยกเลิก

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

324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1

2(2-0-4)

324-522 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2
324-523 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
324-524 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์
324-525 เคมีคํานวณ

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

324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกใน
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์
324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี

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

4((4)-2-9)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
4((4)-0-8)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

4((4)-0-8)
3((3)-0-6)

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

324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
เปลี่ ย นรหั ส วิ ช าเป็ น 324-524 และเปลี่ ย น
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
ลดหน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต
คงเดิม
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา

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

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
คงเดิม

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

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
324-543 การแยกทางเคมี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
ลดหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต

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

324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บ
พลังงานเคมี
324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ชีวภาพ
324-553 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง

2(2-0-4)

เพิ่มเนื้อหาและเพิ่มหน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต

4((4)-0-8)

3(3-0-6)

324-555 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา
324-611 เคมีสถานะของแข็ง
324-612 เคมีซุปราโมเลกุล
324-618 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1

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

324-619 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2
324-628 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

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

324-629 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
324-638 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
324-639 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
324-641 การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม
324-642 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สาร
ปริมาณน้อย

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

ยกเลิก
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
ยกเลิก
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 324-518 หัวข้อ
เฉพาะทางเคมีอนินทรีย์
ยกเลิก
เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ วิ ช าเป็ น 324-528 หั ว ข้ อ
เฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์
ยกเลิก
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-538
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-539
ยกเลิก

2(2-0-4)

ยกเลิก

324-554 วัสดุอนินทรีย์

324-648 หัวข้อวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ 1
324-649 หัวข้อวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ 2
324-658 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ 1
324-659 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 1
วิทยานิพนธ์
325-691 วิทยานิพนธ์

2(2-0-4)

324-546 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์
สารปริมาณน้อย
2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 324-548 หัวข้อ
วิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4) ยกเลิก
2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 324-558 หัวข้อ
เฉพาะทางเคมีวัสดุ
2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 324-559 หัวข้อ
เฉพาะทางเคมีพลังงาน
วิทยานิพนธ์
18(0-54-0) เพิ่มหน่วยกิตเป็น 20 หน่วยกิต

50

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

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

3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
20(0-60-0)

ก-2
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่1: ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
มีการปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาบังคับจาก 4 เป็น
5 โดยได้เพิ่มหน่วยกิตวิชาระเบียบวิธีวิจัย และเพิ่มรายวิช า
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ เป็นวิชาบังคับ และไป
ลดหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าเลื อ ก โดยจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ใน
ภาพรวมลดลงจากเดิมเล็กน้อย มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ที่ครอบคลุมหัวข้อที่ ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ มีแผนการเรียนแบบเดี ยวคือ ก 2 ซึ่งชัดเจน และดู
สมเหตุ ส มผล การจั ด การเรี ย นการสอนสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
ผู้ประเมินมีข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาต่อไปนี้
- เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงน่าจะมีชาวต่างชาติเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรบ้าง
- หน้า 4 ข้อ 11.1 มั่งคง -> มั่นคง
- หน้า 5 ข้อ 12.1 S-New curve -> New S-curve
ข้อ 12.1.1 ใช่ในการกําหนดสมรรถนะ -> ใช้ในการกํ าหนด
สมรรถนะ
ข้อ 12.1.1 อุดมศีกษา -> อุดมศึกษา
- หน้า 6 ข้อ 12.2 (IWiSe (Integrity… -> (IWiSe: Integrity…
(วงเล็บเกิน)
- หน้ า 9 เกรดสะสมเข้า ศึ กษา 2.50 ต่ํ าไปไหมสํา หรั บ ป.โท
และยังเปิดช่องให้ต่ํากว่า 2.50 อีกหากมีประสบการณ์ทํางาน
อาจจะมี อั ต ราการเรี ย นไม่ จ บสู ง เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต ร
นานาชาติ น่าจะมีข้อกําหนดด้านภาษาด้วย
- หน้ า 10 บุ ค ลากรทั้ ง หมดเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า ค่ า ใช้ จ่ า ย
บุคลากรน่าจะอยู่ในงบประจําจากแหล่งอื่นอยู่แล้ว ทําไมจึง
ยังใช้งบส่วนใหญ่จากรายได้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ถ้ามีการ
จ้างอาจารย์ต่างชาติควรระบุให้ชัดเจน
- หน้า 14 แผนการเรียน มีกลไกอะไรที่จะให้นักศึกษาเลือ ก
เรียนวิชาเลือกที่ยาก ๆ แต่มีความสําคัญต่อการทําวิจัย ถ้าไม่
มีอาจจะไปเลือกลงตัวง่าย ๆ กันหมด

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทางหลั ก สู ต รจะมี อ าจารย์ ต่ า งชาติ เป็ น visiting professor
ทุกปี เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การรับเข้าเป็นเกณฑ์เดิมของหลักสูตร ส่วนข้อกําหนด
ทางภาษานั้น นักศึกษาจะจบได้จะต้องผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่บัณฑิตศึกษากําหนดไว้
อาจารย์ ช าวต่ า งชาติ จ ะเป็ น visiting professor ดั ง นั้ น
ค่าใช้จ่ายไม่ได้จัดอยู่ในหมวดนี้

ทางหลักสูตรได้ปรับลดรายวิชาลงจากหลักสูตรเดิม โดยเลือก
เฉพาะรายวิ ชาที่มีความสําคัญต่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งโดยทั่ วไป
แล้วนักศึ กษาจะมีอาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ตั้ ง แต่ ภ าค
การศึ ก ษาแรกของชั้ น ปี ที่ 1 ซึ่ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะให้
คํ า แนะนํ า ในการเลื อ กลงรายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ทของนักศึกษา
- หน้ า 14 รายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย รวมกั บ แนวคิ ด พั ฒ นา ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ผลิตภัณ ฑ์ดูจะทํ าให้เนื้อหากว้ างเกิ นไปและไม่ focus และ
เนื้อหาทั้งหมดน่าจะเกิน 2 หน่วย หากมีแค่ 2 หน่วยจริงก็จะ
แตะแบบผิวเผิน ความเห็นส่วนตัวของผู้ประเมินคิดว่าเรื่อง
แนวคิ ด พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วรไปเป็ น วิ ช าเลื อ ก แต่ เ ชื่ อ ว่ า
ผู้ จัด ทํ า หลั ก สู ต รน่ า จะได้ พิ จ ารณาประเด็ น นี้ แ ล้ ว และคงมี
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เหตุผลรองรับการนํามารวมเป็นวิชาเดียวกัน จึงเห็นว่าแล้วแต่
ดุลยพินิจของผู้จัดทําหลักสูตร

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- หน้า 15 คําอธิบายรายวิชา 324-502 ธาตุ/elements น่าจะ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ใช้คําว่านิวเคลียส/nuclei
- หน้า 17 324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง -> เคมีอินทรีย์
สังเคราะห์ขั้นสูง
ขอบเขตเนื้ อ หาวิ ช าแคบไปไหม มาถึ ง ก็ เป็ น asymmetric
synthesis เลย ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้บังคับเรียน
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ในระดับป.ตรี นักศึกษาอาจไม่มีพื้นฐาน
พอ
- หน้ า 18 คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า 324-535 สาร ประกอบ ->
สารประกอบ
คําอธิบายรายวิชา 324-541 โพลาโร กราฟี -> โพลาโรกราฟี
- หน้ า 20 รายวิช า 324-552 หน่ วยกิต เยอะเกิ น น่ าจะแบ่ ง
เนื้อหาเป็นสองตัวไหม หรือลดหน่วยลง (มีเนื้อหาบางส่ วน
overlap กับ 324-551 ด้วย) แล้วไปเพิ่มวิ ชาเลื อกเกี่ ย วกั บ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตัดมาจากวิชาบังคับ (324-500) น่าจะ
เหมาะสมกว่า แต่เชื่อว่าผู้จั ดทํ าหลักสู ตรน่ าจะได้พิ จารณา
ประเด็นนี้แล้วและคงมีเหตุผลรองรับ จึงเห็นว่าแล้วแต่ดุลย
พินิจของผู้จัดทําหลักสูตร

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
รายวิชา 324-551 เป็นภาพกว้างของการเปลี่ยนรูปพลังงาน
แต่ 324-552 เป็นการเน้นไปที่ชีวมวลโดยเฉพาะซึ่งเหมาะกับ
นักศึกษาที่จะทําวิทยานิพนธ์ทางด้านชีวมวลโดยตรง

- หน้ า 20 รายวิ ช า 324-553 และ 324-554 อาจมี ส่ ว น รายวิชา 324-553 และ 554 ไม่มีความซ้ําซ้อนกันเนื่องจาก
overlap กันหรือไม่
รายวิชา 324-553 เน้นไปที่วิธีการสังเคราะห์ที่จะประยุกต์ใช้
ได้กับวัสดุทุกชนิด ส่วนรายวิชา 324-554 เป็นรายวิชาที่เน้น
โครงสร้ า งและสมบั ติ ข องวั ส ดุ โดยจะไม่ ก ล่ า วถึ ง การ
สังเคราะห์
- หน้ า 27 ข้ อ 5.1 เกณฑ์สกอ.ใหม่ เข้ า ใจว่ าจะไม่ บั ง คั บการ รับเพื่อพิจารณา และติดตามผล
เผยแพร่ แ ล้ ว สํ า หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท แต่ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า จะ
effective เมื่อใด ควรจะต้องติดตามเรื่องนี้ด้วย
- ข้ อ 5.5 (2) นั กศึ กษาไม่ ได้ เป็ น ผู้ มีอํ านาจแต่ งตั้ ง อาจารย์ ที่ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ปรึกษา
- หน้า 28 ข้อ 5.6 (5) เกณฑ์สกอ.ใหม่เข้าใจว่าจะไม่บังคับการ รับเพื่อพิจารณา และติดตามผล
เผยแพร่ แ ล้ ว สํ า หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท แต่ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า จะ
effective เมื่อใด ควรจะต้องติดตามเรื่องนี้ด้วย
- หน้ า 30 ข้ อ 5 หั วข้ อ จริ ย ธรรมน่ า จะอยู่ ใ น 324-500 ตาม ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
คําอธิบายรายวิชาหน้า 14-15
- หน้า 36 PLO6 กลยุทธ์ ข้อ 2 ปฏิบัตื -> ปฏิบัติ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
- หน้ า 41 ข้ อ 3.2 เกณฑ์ ส กอ.ใหม่ เข้ า ใจว่ า จะไม่ บั ง คั บการ รับเพื่อพิจารณา และติดตามผล
เผยแพร่ แ ล้ ว สํ า หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท แต่ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า จะ
effective เมื่อใด ควรจะต้องติดตามเรื่องนี้ด้วย
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- หน้ า 46 ข้ อ 4 ควรกล่ า วถึ ง การแสวงหาคณาจารย์ จ าก
ต่างประเทศ แม้จะไม่ใช่อาจารย์ประจําก็น่าจะต้องมีการเรียน
การสอนหรือสัมมนาโดยอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศบ้าง
เรื่องนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบสําคัญของหลักสูตรนานาชาติ
- หน้า 51 หัวตารางเขี ยนว่ า หลักสูตรปรั บปรุ ง 2564 ซึ่งไม่
ตรงกับหน้าปกเล่ม (2565)
- หน้ า 52 เสี ย ดายที่ ยก เลิ ก วิ ชาพื้ นฐานที่ สํ า คั ญ เ ช่ น
จลนพลศาสตร์เคมี และไม่เห็นว่าการสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
(324-553) จะแทนได้ อ ย่ า งไร อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามซ้ํ า ซ้ อ นกั บ
324-554 ด้วย แต่เชื่อว่าผู้จัดทําหลักสูตรน่ าจะได้พิ จารณา
ประเด็นนี้แล้วและคงมีเหตุผลรองรับ จึงเห็นว่าแล้วแต่ดุลย
พินิจของผู้จัดทําหลักสูตร

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทางหลั ก สู ต รมี visiting professer เข้ า มาให้ ก ารสอนเป็ น
ประจําทุกปี
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
การสั งเคราะห์ วั สดุ อนิ นทรี ย์ ไม่ ได้ มาแทนราย วิ ช า
จลนพลศาสตร์ เ คมี แต่ เ ป็ น เพี ย งการขยั บ รหั ส วิ ช าขึ้ น มา
เท่านั้น ส่วนรายวิชา 324-553 และ 554 ไม่มีความซ้ําซ้อน
กันเนื่องจากรายวิชา 324-553 เน้นไปที่วิธีการสังเคราะห์ที่จะ
ประยุกต์ใช้ได้กับวั สดุ ทุกชนิด ส่วนรายวิชา 324-554 เป็น
รายวิชาที่เน้นโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ โดยจะไม่กล่าวถึง
การสังเคราะห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2: รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.การแก้ไขและเพิ่มรายวิชา 324-500 และ 324-501 มีความ น่ า สนใจ การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เคมี มี ค วามรู้ เ รื่ อ งมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเขียนสิทธิบัตร เป็น
เรื่อ งที่ เ หมาะสมต่ อการฝึก นัก เคมีใ ห้ เตรี ยมพร้ อ มสามารถ
ทํางานในภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมได้ นอกเหนือจากงาน
วิชาการ
2. คําแนะนําเพื่อปรับแก้ไขภาษา
-หน้า 2 นักนวัตกรเคมี น่าจะหมายถึง นักนวัตกรรมเคมี หรือ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขภาษาทุกข้อ
นวัตกรเคมี (นวัตกร = innovator)
-หน้า 3 รูปแบบการเขียนชื่อประเทศ/สถาบัน ควรเหมือนกัน
เช่นใช้ภาษาอังกฤษ กรณีจบการศึกษาต่างประเทศ (สังเกต
U.S.A และเยอรมันนี ในหน้า 3)
-หน้า 6 มีการกล่าวถึง work integrated learning โดยใช้คํา
ย่อ WIL ครั้งแรก น่าจะใส่ชื่อเต็มด้วย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
-หน้า 6 (I-Wise (Integra…) มีวงเล็บปิดอันเดียว
-หน้า 7 บรรทัดที่ 1อัตรกิริยา ควรเป็น อันตรกิริยา บรรทัดที่
3 ความทักษะ น่าจะเป็น ‘มีทักษะ’
-หน้ า 14 introduction intellectual property น่ า จะเป็ น
introduction to intellectual property
-หน้ า 15 324-501 คํ า ภาษาอั ง กฤษ Standards for the
competence to carry out tests and/or calibrations
เข้ า ใจว่ า หมายถึ ง iso/iec 17025 อาจใช้ เ ป็ น General
requirements for the competence of testing and
calibration laboratories
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หน้า 16 324-513 การใช้ประโยชน์.. ภาษาอังกฤษ ผมคิดว่า
ใช้ applications หรื อ uses เฉยๆแทน benefit uses ก็
น่าจะได้
ห น้ า 16 324-514 phase transformation  phase
transformation in solids ห รื อ solid-state phase
transformation
ห น้ า 16 324-523 computational and analyzing
techniques to determine molecular structure ไม่แน่ใจ
ว่ า computational technique and data analysis for
determining molecular structure จะสื่อความหมายไหม
ครับ
ห น้ า 17 324-524 -> molecular dynamics; 
molecular dynamics,
324-533 น่าจะใช้ ; แทน ,
หน้ า 18 324-535 เคมี ข องสาร ประกอบเฮ.. เคมี ข อง
สารประกอบเฮ…
หน้า 19 324-523 การใช้ , ในกรณีนี้ น่าจะเป็น ;
หน้า 22 ลําดับ 4 ไม่แน่ใจ ‘Physics Physics’ คืออะไร
หน้า 24 ลําดับ 22 ไม่ได้ใส่ประเทศ
หน้า 30 ข้อ 6 เพื่อมตอบ  เพื่อตอบ
หน้ า 76 หั วข้ อ 2.3 บรรทัดที่ 4 -ของรายการที่ 1 ควรจั ด
format ใหม่
3. ไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายบุคลากร (คาดว่าเป็นเงินเดือน) ได้มี คงเดิม เนื่องจากเป็นข้อมูลงบประมาณจากคณะ
การแบ่ ง คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเฉพาะส่ ว นของหลั ก สู ต รหรื อ ไม่
เนื่องจากเป็นจํานวนที่สูงมากทําให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
สูงมาก (เปรียบเทียบกับรายรับของหลักสูตร ที่ไม่มีรายรับใน
ส่วนของเงินเดือน)
4. หน้า 112 เป็นภาคผนวก ง เกี่ยวกับสัญญาความร่วมมือ แก้ไขตามแบบฟอร์มใหม่
แต่ไม่มีสัญญาความร่วมมือ (เว้นเพื่อนํามาใส่ในภายหลัง?)

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3: รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. หลักสูตรได้ออกแบบได้ดีมาก มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. การให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย น research methodology plus
seminar plus instrumentations เป็นการออกแบบที่ดีมาก
3. หน้ า 2 ควรเพิ่ ม อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ หลั งสํ า เร็ จ
การศึกษา
4. หน้ า 10 งบลงทุ น ค่าครุ ภั ณ ฑ์ น้อ ยมากสํ า หรั บ worldclass university ความเป็นจริงน่าจะมากกว่านี้ อาจจะไปอยู่
ในศูนย์เครื่องมือ

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
งบประมาณมาจากมหาวิทยาลัย
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5. วิชา Safety ซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญที่สร้าง a good mindset
ให้นักศึกษาแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ไม่แน่ใจว่าอยู่
ในวิชาใด
6. หน้า 40 มี Expected Learning Outcomes มีบางข้อ
เช่น
a. ออกแบบขั้นตอนหลัก ๆ ในการทําวิจัยได้
b. ปฏิบัติตนในสถานะสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ข้อเหล่านี้ ไม่แน่ใจ ทางหลักสูตรจะสนับสนุนให้นักศึกษาได้
ELO เหล่านี้ได้อย่างไร ไม่แน่ใจว่าควรอยู่ใน PLO ไหม

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดอยู่ในรายวิชา 324-500
ทางหลั ก สู ต รได้ มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ตอบความคาดหวั ง
เหล่านี้ใน หน้า 33-35 โดยความคาดหวังทั้งหมดได้สอดรับ
กับ PLO ที่ทางหลักสูตรตั้งขึ้น

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4: รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสู ตร
นานาชาติ) จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีการออกแบบ
หลักสูตรโดยพิจารณาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
แนวนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และประเทศ มี ก ารจั ด ทํ า
หลั ก สู ต รแบบ Outcome-Based Education (OBE) และมี
บางรายวิ ช าที่ จั ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน
(Work Integrated Learning : WiL) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก
ทักษะที่นํา ไปสู่ เป้ า หมายการเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึงประสงค์ ข อง
หลักสูตร ซึ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเคมีเชิงลึกที่
เกี่ ยวข้อ งกั บการเกิ ด ปฏิกิ ริย าเคมี แ ละอั ต รกิริ ย าของสสาร
สามารถประยุ ก ต์ ห รื อ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างเคมี ผ่ า น
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่างเหมาะสม
บนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรมทางการวิ จั ย มี ทั ก ษะในการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและวิเคราะห์ผลที่ได้อย่างถูกต้อง
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถ
ร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นผู้ใฝ่รู้อันจะ
นํ า ไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ยั่ ง ยื น ตลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คณาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณภาพสูง จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วทั้งสิ้น
รายวิ ช าของหลั ก สู ต รสามารถตอบสนองต่ อ การพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษาตาม PLO ต่ า งๆ โดยมี ร ายวิ ช าหลากหลายจาก
สาขาวิชาย่อยหรือแขนงวิชา ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ เคมีวัสดุและเคมีพลังงาน โดย
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 36 หน่วยกิต
โดยเป็นวิทยานิพนธ์ 20 หน่วยกิต
ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นมีดังนี้
1. ถ้ า เป็ น ไปได้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รควรมาจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการคัดเลือกมาจากแต่ละ
หลากหลายสาขาวิชาย่อย
สาขาวิชาย่อยภายในภาควิชาเคมี
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2. การรั บ นั ก ศึ ก ษาควรเพิ่ ม เติ ม แนวทางในการสรรหา
นั ก ศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต ามเป้ า ของหลั ก สู ต รทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ
3. รายวิชา 324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2 แตกต่าง
จาก 324-538 หั ว ข้ อ เฉพาะทางเคมี อิ น ทรี ย์ 1 อย่ า งไร
จําเป็นต้องมีหรือไม่ ทําไมสาขาย่อยอื่นไม่มีวิชาที่ 2

หลักสูตรได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ แต่หลักสูตรจะพยายามเพิ่มเติมแนวทางในการ
สรรหานักศึกษาให้ได้มากขึ้นต่อไป
รายวิชา 324-539 และรายวิชา 324-538 ทั้งคู่เป็นรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ที่น่าสนใจ การที่ทาง
หลักสูตรเตรียมไว้ 2 วิชานั้นก็เพื่อให้หลักสูตรสามารถยืดหยุ่น
ในการใส่เนื้อหารายวิชาที่น่าสนใจที่เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นและได้รับความสนใจทางเคมีอินทรีย์หรือเคมีสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องกับเคมีอินทรีย์ได้ โดยที่เนื้อหานั้นนอกเหนือ
หรื อ มี ลั ก ษณะจํ า เพาะต่ อ หั ว ข้ อ นั้ น ๆ โดยที่ ห ลั ก สู ต รไม่
จําเป็นต้องทําเรื่องเปิดรายวิชาใหม่ในภายหลัง หากมีเรื่อง
น่าสนใจมากกว่า 1 เรื่อง
4. การเน้ น การวิ จั ย และเพิ่ ม จํ า นวนหน่ อ ยกิ ต ของรายวิ ช า ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
วิ ท ยานิ พ นธ์ 20 หน่ ว ยกิ ต เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ น่ า สนใจของ
หลักสูตร รวมทั้งการกําหนดให้มีทํางานเชิงวิชาการระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ ภาคผู้ ป ระกอบการ อย่ า งไรก็ ต ามไม่ ค วร
กําหนดให้ rigid เกินไปว่าต้องมีภาคผู้ประกอบการเข้า ร่ วม
ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง ควรเสนอเป็ น ทางเลื อ กจะเหมาะสมกว่ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ บ างหั ว ข้ อ อาจเป็ น เรื่ อ งใหม่ ม ากอาจหา
ผู้ประกอบการได้ยาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 5: วรพจน์ แซ่ลิ่ม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรได้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
ปั จ จั ย ในการทํ า หลั ก สู ต ร และเป้ า หมาย ทํ า ให้ บั ณ ฑิ ต มี
คุณลักษณะตามที่ตลาดและประเทศต้องการ
เนื่องจากหลักสูตรค่อนข้างมีความกว้างครอบคลุมทุกสาขา
ของเคมี (Organic, Physical, Analyst, In-organic, Apply,
etc. ) เนื้อหาวิชาที่จัดสอนค่อนข้างเยอะ แต่หน่วยกิตที่ต้อง
เรียนไม่เยอะ เกรงว่าบัณฑิตจะสามารถมีความรู้ตรงตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ การบูรณาการกัน
ของความรู้ในหลาย ๆ ด้าน

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรออกแบบตามหลักของ OBE ดังนั้นนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้ความสามารถพร้อมในการ
บู ร ณาการความรู้ ใ นหลาย ๆ ด้ า นและมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 6: ดร.กิติยา เชียร์แมน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.อยากให้มีหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะวิจัยทางวิทยา เนื้อหาส่วนใหญ่ได้จัดไว้ในชุดวิชา 324-500 แล้ว และจะจัด
ศาตร์วิเคราะห์ ได้แก่ การสอบเทียบการทวนสอบเครื่องมือที่ ให้มีการอบรมเพิ่มเติมในบางหัวข้อจากที่ทางผู้ทรงคุณวุฒิให้
ใช้ในห้ อ งปฏิ บั ติก าร เช่ น เครื่อ งแก้ ว ปิ เปต เครื่ อ งชั่ ง pH คําแนะนํา
meter etc. การเก็บตัวอย่างและการรักษาตัวอย่าง (sample
treatment)
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. อยากให้มีรายวิชาที่เพิ่มทักษะความรู้ด้านการประมวลผล
(data analysis) เช่นเกี่ยวกับ Statistic for analytical
chemistry (t-test, F-test, ANOVA etct.), optimization
,experimental design (chemometric) ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมาก ในการทํางานต่อไป
3 . วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว กั บ Quality control of analytical
measurement ซึ่ ง อาจจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ quality
assurance แต่อยากให้ลงละเอียดถึงการเอาไปใช้เพราะจะมี
ประโยชน์มาก ๆ ในการทํางานด้านเคมีวิเคราะห์

ส่วนใหญ่ได้จัดไว้ในชุดวิชา 324-500 แล้ว และจะจัดให้มีการ
อบรมเพิ่ ม เติ ม ในบางหั ว ข้ อ จากที่ ท างผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้
คําแนะนํา
ส่วนใหญ่ได้จัดไว้ในชุดวิชา 324-500 แล้ว และจะจัดให้มีการ
อบรมเพิ่ ม เติ ม ในบางหั ว ข้ อ จากที่ ท างผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้
คําแนะนํา
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ภาคผนวก ข
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Organic Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์
2
324-332 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
2
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
325-691 วิทยานิพนธ์
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
20
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-532
325-691

รายวิชา
สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
20

2. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Putra, H. N. , Rukachaisirikul, V. , Saithong, S. , Phongpaichit, S. , Preedanon, S. , Sakayaroj, J. ,
Hadsadee, S., Jungsuttiwong, S. 2019. Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 10-membered
macrolides from the marine- derived fungus Pseudopestalotiopsis sp. PSU- AMF45. TETRAHEDRON,
75, 130530.
2. Maha, A. , Phainuphong, P. , Rukachaisirikul, V. , Saithong, S. , Phongpaichit, S. , Hadsadee, S. ,
Jungsuttiwong, S. , Preedanon, S. , Sakayaroj, J. 2018. Blennolide derivatives from the soil- derived
fungus Trichoderma asperellum PSU-PSF14. TETRAHEDRON, 74, 5659-5664.
3. Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S., Phongpaichit,
S. , Preedanon, S. , Sakayaroj, J. 2017. - Butenolide and furanone derivatives from the soil- derived
fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. PHYTOCHEMISTRY, 137, 165-173.
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2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Rukachaisirikul, V. , the 16th Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and other Natural
Products (ASOMPS XVI), December 12-14, 2018, the Bandaranaike Memorial International Conference
Hall and Galadari Hotel, Colombo, Sri Lanka.
2. Chinpha, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., the Pure and Applied Chemistry
International Conference 2018 (PACCON 2018), February 7-9, 2018, The 60th Anniversary of His Majesty
the King’ s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai, Songkhla, Thailand.
(Proceedings, pNP6-NP11).
3. Choochuay, J., Rukachaisirikul, V., Liamthong, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., the Pure and
Applied Chemistry International Conference 2017 ( PACCON 2017) , February 2- 3, 2017, Centra
Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand.
(Proceedings, p965-970).
2. รศ.ดร.กานดา ปานทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3
324-135 เคมีอินทรีย์หลักมูล
3
324-233 เคมีอินทรีย์
3
324-234 เคมีอินทรีย์
3
324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2
324-334 เคมีอินทรียสังเคราะห์
2
324-432 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2
324-433 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3
324-481 สัมมนาทางเคมี
1
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
1
325-104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป และเคมีอินทรีย์
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง

หน่วยกิต
3
2
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325-691
324-731
324-732
324-738
324-739
325-791
325-792

วิทยานิพนธ์
ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1
ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2
หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 1
หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 2
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

20
3
2
3
2
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-533
324-535
325-691

รายวิชา
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
2
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Panthong, K., Ingkaninan, K. 2020. Amabiloid A from Crinum  amabile Donn ex Ker Gawl.
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 1080, 1693561-1693566.
2. Panthong, K. , Boonsri, S. 2018. Triterpenes from the twigs of Mesua kunstleri. BURAPHA
SCIENCE JOURNAL, 23, 364-376.
3. Panthong, K. , Boonsri, S. 2018. Chemical constituents from the twigs and stems of
Clerodendrum serratum. BURAPHA SCIENCE JOURNAL, 23, 1330-1344.
3. รศ.ดร.จงดี บูรณชัย (นามสกุลเดิม “ธรรมเขต”)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมี)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
324-240 เทคนิคและเครื่องมือสําหรับคุณภาพและ
ปริมาณวิเคราะห์
324-342 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนปริมาณ
น้อยในอาหาร
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-543 การแยกสารทางเคมี
324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
324-546 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์
สารปริมาณน้อย
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หน่วยกิต
9
2
1
1
หน่วยกิต
3
3
3

324-681
324-682
325-691
324-741
324-742
324-744
324-781
324-782
324-783
324-784
325-791
325-792

สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์
เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและการประยุกต์
เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ขั้นสูง
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

1
1
20
9
3
3
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-543
324-544
324-546
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
การแยกสารทางเคมี
เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์
สารปริมาณน้อย
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
3
3
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Chuaychob, S., Thammakhet-Buranachai, C., Kanatharana, P. Thavarungkul, P., Buranachai, C.
Fujita M., Maeda M., 2020. A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using noncrosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes. ANALYTICAL METHODS, 2, 230
2. Sukree, W., Sooksawat, D., Kanatharana, P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C. 2020.
A miniature stainless steel net dumbbell-shaped stir-bar for the extraction of phthalate esters in
instant noodle and rice soup samples. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B,
55(1), 60–68.
3. Chunin, N., Phooplub, K., Kaewpet, M., Wattanasin, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P.,
Thammakhet-Buranachai, C., 2019. A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped
with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical
products. ANALYTICA CHIMICA ACTA 1091, 30-39.
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4. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Physics/Biophysics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
332-121 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
332-128 ฟิสิกส์สําหรับทันตแพทย์
332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์
332-362 ไบโอเซนเซอร์สําหรับชีวิต
332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1
332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 2
333-361 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
1

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
325-691 วิทยานิพนธ์
333-501 วิธีการวิจัยทางฟิสิกส์
333-581 ไบโอเซนเซอร์
333-602 วิทยานิพนธ์
324-744 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ขั้นสูง
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
20
2
3
24
3
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-544
325-691

รายวิชา
เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Choosang, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Numnuam, A., 2020. AuNPs/PpPD/PEDOT:PSSFc modified screen- printed carbon electrode label- free immunosensor for sensitive and selective
determination of human serum albumin. MICROCHEMICAL JOURNAL, 155, 104709.
2. Chuaychob, S. , Thammakhet- Buranachai, C. , Kanatharana, P. , Thavarungkul, P. , Buranachai,
C., Fujita, M., Maeda, M., 2020. A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using
non- crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G- quadruplexes. ANALYTICAL METHODS,
12(3), 230-238.
3. Jirakunakorn, R., Khumngern, S., Choosang, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Numnuam,
A., 2020. Uric acid enzyme biosensor based on a screen-printed electrode coated with Prussian blue
and modified with chitosan-graphene composite cryogel. MICROCHEMICAL JOURNAL, 154, 104624.
62

5. รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr. de 3ème cycle (matériaux)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-101 เคมีทั่วไป 1
3
324-102 เคมีทั่วไป 2
3
324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้นของวัสดุอนินทรีย์ 2
324-318 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 2
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3
324-514 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง
2
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
3
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
3
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
2
325-691 วิทยานิพนธ์
20
324-703 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมี 3
324-714 โครงสร้างและการเปลี่ยนเฟสของโลหะผสม
2
324-751 เคมีของการเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงาน
3
3
324-753 การสังเคราะห์วัสดุ
324-754 วัสดุอนินทรีย์
2
325-791 วิทยานิพนธ์
48
325-792 วิทยานิพนธ์
36
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-503
324-514
324-551
324-553
324-554
325-691

รายวิชา
เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง
การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
วิทยานิพนธ์

63

หน่วยกิต
3
2
3
3
2
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Phongarthita, K. , Amornpitoksuk, P. , Suwanboon, S. 2020. Photocatalytic degradation of
rhodamine B, reactive orange, and bisphenol A under visible light irradiation over AgX/ZnO (X=Cl, Br,
I) prepared from green approach. OPTIK, 204, 164224.
2. Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Randorn, C. 2019. Photocatalytic dye decolorization under
light-emitting-diode irradiation by silver halides prepared from hydrohalic acids. MATER RES EXPRESS,
6, 115524.
3. Phongarthita, K. , Amornpitoksuk, P. , Suwanboon, S. 2019. Synthesis, characterization, and
photocatalytic properties of ZnO nanoparticles prepared by a precipitation-calcination method using
a natural alkaline solution. MATER RES EXPRESS, 6, 045501.
6. รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมี)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
340-213 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ
340-312 เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสําหรับสิ่งแวดล้อม
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
340-391 การเตรียมทําโครงงานวิจัย
340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
341-213 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมการชุบโลหะ
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2

หน่วยกิต
1
2
2
3
2
2
1
1
3
3

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
309-515 นิติเคมีไฟฟ้า
309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1
309-672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
309-691 วิทยานิพนธ์
309-692 วิทยานิพนธ์
324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
325-691 วิทยานิพนธ์
324-744 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ขั้นสูง
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
1
1
18
36
3
20
3
48
36
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-544
325-691

รายวิชา
เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Saicharanpan, J., Promsuwan, K., Limbut, W. 2020. Adsorption and determination of sibutramine
in illegal slimming product using porous graphene ink-modified electrode. TALANTA, 212, 120788.
2. Promsuwan, K., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Limbut, W. 2020. Nitrite amperometric sensor
for gunshot residue screening. ELECTROCHIMICA ACTA, 331, 135309.
3. Soleh, A., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Limbut, W. 2020. Novel electrochemical sensor
using a dual-working electrode system for the simultaneous determination of glucose, uric acid and
dopamine. MICROCHEMICAL JOURNAL, 153, 104379.
7. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Organic Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1
324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์
2
324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
325-691 วิทยานิพนธ์
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
20
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-533
325-691

รายวิชา
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
20
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Sophonnithiprasert, T., Mahabusarakam, W., Watanapokasin, R. 2019. Artonin E sensitizes
TRAIL- induced apoptosis by DR5 upregulation and cFLIP downregulation in TRAIL- refractory
colorectal cancer LoVo cells. JOURNAL OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY, 10, 209-217.
2. Tangchirakhaphan, S. , Innajak, S. , Nilwarangkoon, S. , Tanjapatkul, N. , Mahabusarakam,
W., Watanapokasin, R. 2018. Mechanism of apoptosis induction associated with ERK1/2 upregulation
via goniothalamin in melanoma cells. EXPERIMENTAL AND THEREPEUTIC MEDCINE, 15, 3052-3058.
3. Tayeh, M ., Nilwarangkoon, S ., Tanunyutthawongse, C Mahabusarakam, W ., Watanapokasin,
R . 2018. Apoptosis and antimigration induction in human skin cancer cells by rhodomyrtone.
EXPERIMENTAL AND THEREPEUTIC MEDCINE, 15, 5035-5040.
8. รศ.ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1
324-211 เคมีอนินทรีย์ 1
2
324-381 สัมมนาทางเคมี
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
4
1
1
20
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-511
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
เคมีโคออร์ดิเนชัน
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
4
1
1
20
66

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Suwunwong, T., Hussain, N., Chantrapromma, S., Phoungthong, K. 2020. Facile synthesis of
corncob biochar via in- house modified pyrolysis for removal of methylene blue in wastewater.
MATERIAL RESEARCH EXPRESS, 015518.
2. Chantrapromma, S. , Kwong, H. C. , Prachumrat, P. , Kobkeatthawin, T. , Chia, S. T. , Quah, K. C.
2019. Crystal structure of ( E) - N’ - ( 3,4- dihydroxybenzylidene) - 4- hydroxybenzohydrazide. ACTA
CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E, E75,1280–1283.
3. Kwong, H.C., Sim, A.J., Chidan Kumar, C.S., Quah, C.K., Chantrapromma, S., Naveen, S., Warad,
I. 2018. Synthesis, spectroscopic and Hirshfeld surface analysis and fluorescence studies of (2E,2’E)3,3’-(1,4-phenylene) bis[1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one] N,N-dimethyl formamide disolvate.
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E. E74, 835–839.
9. รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr. de 3ème cycle (matériaux)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
316-200 วัสดุในชีวิตประจําวัน
316-301 สมบัติของวัสดุ 1
316-302 สมบัติของวัสดุ 2
316-404 กระบวนการชุบเคลือบผิว
316-405 วัสดุนาโน
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1
316-482 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2
317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2

หน่วยกิต
1
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
3
3

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
3
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะ
1
ของวัสดุ
316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
3
316-516 วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง
3
316-521 นาโนเทคโนโลยี
3
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1
1
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2
1
67

316-692
325-691
325-791
325-792

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

18
20
48
36

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
20

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
325-691

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Kaowphong, S. 2 0 1 9 . Photocatalytic activity of
AgCl/SnO2 prepared by one-pot green synthesis. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 14, 100190.
2. Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Randorn, C. 2019. Photocatalytic dye decolorization
under light-emitting-diode irradiation by silver halides prepared from hydrohalic acids, Materials
Research Express, 6(11), 115524.
3. Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Randorn, C. 2019. Effect of tartaric acid as a structuredirecting agent on different ZnO morphologies and their physical and photocatalytic properties.
Ceramics International, 45(2), 2111-2116.
10. รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมี)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-240 เทคนิคและเครื่องมือสําหรับคุณภาพและ
9
ปริมาณวิเคราะห์
324-354 เคมีสิ่งแวดล้อม
2
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-543 การแยกสารทางเคมี
3
324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
3
324-546 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
3
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
325-691 วิทยานิพนธ์
20
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324-741
324-743
324-744
324-781
324-782
324-783
324-784
325-791
325-792

เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและการประยุกต์
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
สัมมนาวิชาการทางเคมี
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

9
3
3
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-543
324-545
324-546
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
หน่วยกิต
การแยกสารทางเคมี
3
พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
3
การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
วิทยานิพนธ์
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Rattanakunsong, N., Bunkoed. O, 2020. A porous composite monolith sorbent of polyaniline,
multiwall carbon nanotubes and chitosan cryogel for aromatic compounds extraction.
MICROCHEMICAL JOURNAL, 154, 104562.
2. Klongklaew, P., Kanatharana, P., Bunkoed, O. 2020. Development of doubly porous composite
adsorbent for the extraction of fluoroquinolones from food samples. FOOD CHEMISTRY, 309, 125685.
3. Nurrokhimah, M., Nurerk, P., Kanatharana, P., Bunkoed, O. 2019. A nanosorbent consisting of
a magnetic molecularly imprinted polymer and graphene oxide for multi- residue analysis of
cephalosporin. MICROCHIMICA ACTA, 186, 822-830.
11. ผศ.ดร.ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
324-231 เคมีอินทรีย์ 1
324-232 เคมีอินทรีย์ 2
324-332 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

หน่วยกิต
3
3
3
1
1
1
69

325-233
325-491
325-492

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
1
โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 1
โครงงานทางเคมี 2
1

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-731 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1
324-732 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2
324-738 หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 1
324-739 หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 2
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
2
2
2
1
1
20
3
2
3
2
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-531
324-534
324-538
324-539
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
2
2
2
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Vijitphan, P., Rukachaisirikul, V., Muanprasat, C., Iawsipo, P., Panprasert, J., Tadpetch, K. 2019.
Unified synthesis and cytotoxic activity of 8- O- methylfusarubin and its analogues. ORGANIC &
BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 17, 7078–7087.
2. Jeanmard, L., Iawsipo, P., Panprasert, J., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K. 2018. Total synthesis
and cytotoxic activity of dechlorogreensporones A and D. TETRAHEDRON, 74, 4521-4529.
3. Tadpetch, K. , Jeanmard, L. , Rukachaisirikul, V. 2018. Total synthesis of greensporone C.
TETRAHEDRON LETTERS, 58, 3453-3456.
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12. ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry and Biochemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-137 หลักเคมีอินทรีย์
3
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3
324-335 วัสดุนาโนอินทรีย์
2
324-336 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
2
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
1
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์
324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-731 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1
324-732 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2
324-738 หัวข้อทันสมัยทางเคมีอนิ ทรีย์ 1
324-739 หัวข้อทันสมัยทางเคมีอินทรีย์ 2
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
2
2
2
2
1
1
20
3
2
3
2
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-535
324-537
324-538
324-539

รายวิชา
เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
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หน่วยกิต
2
2
2
2

324-681
324-682
325-691

สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Thangprasert, A., Tansakul, C., Thuaksubun, N., Meesane, J. 2019. Mimicked hybrid hydrogel
based on gelatin/PVA for tissue engineering in subchondral bone interface for osteoarthritis surgery.
MATERIALS AND DESIGN, 183, 108113.
2. Chalothorn, T., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Pannara, S., Tansakul, C. 2019. Synthesis
and antibacterial activity of emodin and its derivatives against methicillin- resistant Staphylococcus
aureus. TETRAHEDRON LETTERS, 60, 151004.
3. Decha, N., Talungchit, S., Iawsipo, P., Pikulngam, A., Saiprasert, P., Tansakul C. 2019. Synthesis
and characterization of new hydrolytic-resistant dental resin adhesive monomer HMTAF. DESIGNED
MONOMERS AND POLYMERS, 22, 106-113.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Chalothorn, T. , Rukachaisirikul, V. , Phongpaichit, S. , Tansakul, C. , 2019. The 4th National
Conference. May 31, 2019, Ratchathani University, Ratchathani, Thailand. (Proceedings, p1314-1322.)
2. Decha, N, Talungchit, S., Saiprasert, P., Tansakul, C., 2017. The 43rd Congress on Science and
Technology of Thailand (STT43), October 17-19, 2017, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
(Proceedings, p439-445.)
13. ผศ.ดร.จุฑานัฏ แก้วบํารุง
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Organic Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
324-232 เคมีอินทรีย์ 2
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
324-434 เคมีเฮเทโรไซคลิก
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

หน่วยกิต
3
3
2
1
1
1
1

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3
324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
2
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
2
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2
72

324-538
324-539
324-681
324-682
325-691
324-731
324-732
324-738
324-739
324-781
324-782
324-783
324-784
325-791
325-792

หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์
ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1
ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2
หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 1
หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

2
2
1
1
20
3
2
3
2
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-531
324-534
324-535
324-536
324-538
324-539
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
หน่วยกิต
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3
อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
2
เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง
2
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
2
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
วิทยานิพนธ์
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Duangjan, C., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Kaeobamrung, J. 2018. Copper-catalyzed domino
reaction of carbodiimides and benzoic acid derivatives for the synthesis of quinazolinedione.
TETRAHEDRON LETTERS, 59, 3537-3540.
2. Hayeebueraheng, A., Kaewmee, B., Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J. 2017. Synthesis of 2(1,2,3-Triazolyl)benzamide derivatives by a copper(I)-catalyzed multicomponent reaction. EUROPEAN
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 6714-6721.
3. Kaewmee, B., Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J. 2017. Synthesis of quinolines via coppercatalyzed domino reactions of enaminones. ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 15, 7387-7395.
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14. ผศ.ดร.ฐิติมา รุจิราลัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-240
เทคนิคและเครื่องมือสําหรับคุณภาพและ
9
ปริมาณวิเคราะห์
324-350
การจัดการและระบบประกันคุณภาพ
8
ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม
324-341
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
2
325-101
เคมีทั่วไป 1
3
325-491
โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492
โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-542
การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
3
324-543
การแยกสารทางเคมี
3
324-546
การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
3
324-545
พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
3
324-681
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-682
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
325-691
วิทยานิพนธ์
20
324-741
เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและการประยุกต์
9
324-743
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
3
324-744
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
3
324-781
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
324-782
324-783
สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
1
324-784
สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
1
325-791
วิทยานิพนธ์
48
325-792
วิทยานิพนธ์
36
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-542
324-543
324-546
324-545
324-681
324-682

รายวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
3
การแยกสารทางเคมี
3
การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
3
พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
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325-691

วิทยานิพนธ์

20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, T. J., Kaewsara, S., Plaisen, S. 2020. Hydrolyzed
product mediated aggregation of l- cysteine modified gold nanoparticles as colorimetric probe for
carbamate residues in chilis. ANALYTICAL LETTERS, 53, 574-588.
2. Chotchuang, T. , Cheewasedtham, W. , Jayeoye, T. J. , Rujiralai, T. 2019. Colorimetric
determination of fumonisin B1 based on the aggregation of cysteamine- functionalized gold
nanoparticles induced by a product of its hydrolysis. MICROCHIMICA ACTA, 186, 655-664.
3. Rujiralai, T. , Kaewsara, S. , Chuenchom, L. , Jitpirom, P. , Kaowphong, S. 2019. Facile and
environmentally friendly magnetic mesoporous carbon for the selective extraction of antioxidants
from water. ANALYTICAL METHODS, 11, 4204-4210.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Dewi, I. R., Putson, C., Rujiralai, T., Cheewasedtham, W. 2019. The 45th Congress on Science
and Technology of Thailand ( STT45) , October 7- 9, 2019, Mae Fah Luang University, Chiang Rai,
Thailand. (Proceedings, p271-281).
2. Cheboo, N. , Rujiralai, T. , Cheewasedtham, C. , Cheewasedtham, W. 2018. The 47th Nation
Graduate Research Conference (The 47th NGRC), December 6, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid
Hotel, Khon Kaen, Thailand. (Proceedings, p1343-1352).
15. ผศ.ดร.นรารักษ์ หลีสกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.Techn. (Photochemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-101 เคมีทั่วไป 1
3
324-102 เคมีทั่วไป 2
3
324-318 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 2
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
325-311 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
75

หน่วยกิต
4
3
1

324-682
325-691
324-711
324-751
324-781
324-782
324-783
324-784
325-791
325-792

สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
เคมีของการเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงาน
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

1
20
4
3
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-511
324-551
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
เคมีโคออร์ดิเนชัน
การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
4
3
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Neang, R., Chuklin, P., Saithong, S., Phongpaichit, S., Vittaya, L., Leesakul, N. 2019. Synthesis,
characterization and antimicrobial activity of organometallic Ru( II) complex containing
phenylthiourea ligand. UTK RESEARCH JOURNAL, 13(2), 170-186.
2. Vittaya, L., Aiamyang, S., Ui-eng, J., Khongsai, S., Leesakul, N. 2019. Effect of solvent extraction
on phytochemical component and antioxidant activity of vine and rhizome Ampelocissus martini.
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, 24(3), 17-26.
3. Vittaya, L., Khongsai, S., Ui-eng, J., Chalad, C., Leesakul, N. 2019. Effect of total phenolic and
flavonoid contents of Ampelocissus martini on radical scavenging and antibacterial activities.
AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, 53, 154-160.
16. ผศ.ดร.นีรนุช ภู่สันติ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemical Engineering and Applied Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
324-104 เคมีพื้นฐาน
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น
324-351 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล
324-481 สัมมนาทางเคมี 1
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

หน่วยกิต
3
3
3
2
1
1
76

325-102
325-222
325-321
325-491
325-492

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ)
โครงงานทางเคมี 2

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะสําหรับเคมี
324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโตรสโกปี
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-703 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพและทางเคมี
324-751 เคมีของการเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงาน
342-752 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและเทคนิค
การวิเคราะห์
324-722 กลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีกลุ่มทางเคมี
สําหรับสเปกโตรสโกปีเชิงโมเลกุล
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

1
1
1
3
1

หน่วยกิต
3
4
3
4
1
1
20
3
3
4
4
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-503
324-522
324-551
324-552
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะสําหรับเคมี
โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโตรสโกปี
การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์
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หน่วยกิต
3
4
3
4
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 ผลงานล่าสุด)
1. Tirapanampai, C., Phetwarotai, W., Phusunti, N. 2019. Effect of temperature and the content
of Na2CO3 as a catalyst on the characteristics of bio- oil obtained from the pyrolysis of microalgae.
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 142, 104644.
2. Phetwarotai, W. , Phusunti, N. , Aht- Ong, D. 2019. Preparation and characteristics of
poly( butylene adipate- co- terephthalate) / polylactide blend films via synergistic efficiency of
plasticization and compatibilization. CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE ( English Edition) , 37
(1), 68-78.
3. Ahmed, A., Abu Bakar, M.S., Azad, A.K., Sukri, R.S., Phusunti, N. 2018. Intermediate pyrolysis of
Acacia cincinnata and Acacia holosericea species for bio- oil and biochar production. ENERGY
CONVERSION AND MANAGEMENT, 176, 393-408.
17. ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Analytical Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-241 เทคนิคและเครื่องมือสําหรับคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ 9
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
3
324-354 เคมีสิ่งแวดล้อม
3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-691 วิทยานิพนธ์
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4

หน่วยกิต
3
1
1
20
1
1
1
1

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-541
324-681
324-682
324-691

รายวิชา
การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
1
1
20
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Phlay, S., Tapachai, W. A., Duangthong, S., Worattananurak, P., Chooto, P. 2019. Simultaneous
determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry
with 2- mercaptobenzothiazole modified electrode. JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE AND
ENGINEERING, 9, 153-164.
2. Chooto, P., Somkid, M. 2019. Determination of lead(II) and cadmium(II) in water lily stems
using a bismuth film electrode. JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE AND ENGINEERING, 9, 231242.
3. Innuphat, C., Chooto, P. 2017. Determination of trace levels of Cd(II) in tap water samples by
anodic stripping voltammetry with an electrografted boron-doped diamond electrode. SCIENCEASIA,
43, 33-41.
2.2 หนังสือ ตํารา
1. Chooto, P. , Manaboot S. 2019. Electrochemical, Spectrochemical and Quantum Chemical
Studies on Dimedone as Corrosion Inhibitor for Copper in Acetonitrile. In: Advances in Applied Science
and Technology Vol. 3, Tüzemen, S. and Khan, F. Eds. Book Publisher International; 2019.
https://doi.org/10.9734/bpi/aast/v3.
2. Chooto, P. 2019. Chapter 1 pp. 1-14. Cyclic voltammetry and its applications. In: Voltammetry,
Nobanathi Wendy Maxakato Ed. Rijeka, Croatia: InTech; 2019. ISBN 978-953-51-6817-1.
DOI: 10.5772/intechopen.83451.
3. Chooto, P. 2017. Chapter 6 pp. 129-152. Modified Electrodes for Determining Trace Metal
Ions in: Applications of the Voltammetry Edited by Margarita Stoytcheva and Roumen Zlatev, ISBN
978-953-51-3216-5, Print ISBN 978-953-51-3215-8, 160 pages, Publisher: InTech, Chapters published
June 07, 2017 under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/65154.
https://www.intechopen.com/books/applications-of-the-voltammetry
18. ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
324-231 เคมีอินทรีย์ 1
324-232 เคมีอินทรีย์ 2
324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์
324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
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หน่วยกิต
1
3
3
2
2
1
1
1
1

325-233
325-491
325-492

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
1
โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
โครงงานทางเคมี 2
3

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-731 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1
324-732 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2
324-738 หัวข้อทันสมัยทางเคมีอินทรีย์ 1
324-739 หัวข้อทันสมัยทางเคมีอินทรีย์ 1
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
3
2
2
20
3
2
3
2
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-532
324-533
324-538
324-539
325-691

รายวิชา
สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
3
2
2
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Rattanaburee, T. , Thongpanchang, T. , Wongma, K. , Tedasen, A. , Sukpondma, Y. , Graidist, P.
2019. Anticancer activity of synthetic ( ±) - kusunokinin and its derivative ( ±) - bursehernin on human
cancer cell lines. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 117, 109115.
2. Suwannarat, S. , Iewkittayakorn, J. , Sukpondma, Y. , Rukachaisirikul, V. , Phongpaichit, S. ,
Chotigeat, P. 2019. Optimization of the production of lovastatin from Aspergillus sclerotiorum PSURSPG178 under static liquid culture using response surface methodology. SAINS MALAYSIANA, 48,
93-102.
3. Sriwiriyajan, S., Sukpondma, Y., Srisawat, T., Madla, S., Graidist, P. 2017. (−)-Kusunokinin and
piperloguminine from Piper nigrum: An alternative option to treat breast cancer. BIOMEDICINE &
PHARMACOTHERAPY, 92, 732-743.
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19. ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Analytical Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
721-251 เคมีวิเคราะห์
721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
721-352 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
721-471 สัมมนา
721-477 โครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา
721-479 ปัญหาพิเศษทางเคมี

หน่วยกิต
3
1
3
1
1
3
2

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
325-691 วิทยานิพนธ์
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์
721-511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1
721-594 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2
721-595 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
721-591 วิทยานิพนธ์
721-592 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
20
48
36
2
2
1
1
2
36
18

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
325-691

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, T. J., Kaewsara, S., Plaisen, S. 2020. Hydrolyzed
product mediated aggregation of l- cysteine modified gold nanoparticles as colorimetric probe for
carbamate residues in chilis. ANALYTICAL LETTERS, 53, 574-588.
2. Chotchuang, T. , Cheewasedtham, W. , Jayeoye, T. J. , Rujiralai, T. 2019. Colorimetric
determination of fumonisin B1 based on the aggregation of cysteamine- functionalized gold
nanoparticles induced by a product of its hydrolysis. MICROCHIMICA ACTA, 186, 655-664.
3. Lih Teo, E. Y., Ali, G. A. M., Algarni, H., Cheewasedtham, W., Rujiralai, T., Chong, K. F. 2019.
One- step production of pyrene- 1- boronic acid functionalized graphene for dopamine detection.
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 231, 286-291.
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2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Dewi, I. R., Putson, C., Rujiralai, T., Cheewasedtham, W. 2019. The 45th Congress on Science
and Technology of Thailand ( STT45) , October 7- 9, 2019, Mae Fah Luang University, Chiang Rai,
Thailand. (Proceedings, p271-281).
2. Cheboo, N. , Rujiralai, T. , Cheewasedtham, C. , Cheewasedtham, W. 2018. The 47th Nation
Graduate Research Conference (The 47th NGRC), December 6, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid
Hotel, Khon Kaen, Thailand. (Proceedings, p1343-1352).
20. ผศ.ดร.สุดา จักรทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3
324-334 เคมีอินทรียสังเคราะห์
2
325-104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
1
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3
324-534 อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง
2
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห์ 2
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
325-691 วิทยานิพนธ์
20
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
1
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
1
325-791 วิทยานิพนธ์
48
325-792 วิทยานิพนธ์
36
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-531
324-534
324-536
324-681

รายวิชา
หน่วยกิต
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3
อินทรียสังเคราะห์ขั้นสูง
2
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรียสังเคราะห์ 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
82

324-682
325-691

สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Chakthong, S., Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., Voravuthikunchai, S.P. 2020.
Xanthones and coumarins from the twigs of Mesua ferrea L.. PROGRESS IN APPLIED SCIENCE AND
TECHNOLOGY, 10(2), 37-42.
2. Chakthong, S., Ampaprom, R., Inparn, S., Phetkul, U., Chusri, S., Limsuwan, S., Voravuthikunchai,
S. P. 2019. New alkylamide from the stems of Zanthoxylum nitidum. NATURAL PRODUCT RESEARCH,
33, 153-161.
3. Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., Watanapokasin, R., Voravuthikunchai, S. P.,
Chakthong, S. 2019. Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L.. PHYTOCHEMISTRY, 157,
64-70.
21. ผศ.ดร.สุธาทิพย์ สินยัง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
223-305 Environmental Engineering Laboratory
223-471 Hazardous Waste Management

หน่วยกิต
1
3

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
223-515 Hazardous Waste Management and Design
3
223-551 Seminar in Environmental Engineering
1
223-558 Research Methodology in Environmental
1
Engineering
223-602 Advanced Water Supply Engineering
3
223-651 Seminar in Environmental Engineering I
1
223-850 Thesis
18
223-851 Thesis
36
223-900 Thesis
48
223-901 Thesis
36
223-902 Thesis
48
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-500

รายวิชา
หน่วยกิต
ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
83

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Kunchariyakun, K., Asavapisit, S., Sinyoung, S., 2018. Influence of partial sand replacement by
black rice husk ash and bagasse ash on properties of autoclaved aerated concrete under different
temperatures and times. Construction and Building Materials, 173: 220-227.
2 . Sinyoung, S., Kunchariyakun, K., Asavapisit, S., MacKenzie, K.J.D., 2 0 1 7 . Synthesis of belite
cement from nano-silica extracted from two rice husk ashes. Journal of Environmental Management,
190: 53-60.
3. Intararit, N., Asavapisit, S., Sinyoung, S., Kunchariyakun, K., 2017. Effect of Na2SiO3 and Na2CO3
on hydration properties of dicalcium silicate prepared from black rice husk ash. The Journal of
Applied Science (วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์), 16 (Special issue): 68-74.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1 . Panatda Klingklay, Kittipong Kunchariyakun, Weerawut Chaiwat, Suthatip Sinyoung, 2 0 2 0 ,
Development of Activated Carbons from Rubber Wood Using Microwave Induced Phosphoric Acid
Activation, International Conference on Environmental Engineering, Science and Management,
Environmental Engineering Association of Thailand (EEAT), Chiang Rai, Thailand, pp.277-282.
2. สุธาทิพย์ สินยัง, รัตพงษ์ บัวแดง, วรรวิศา สงแก้ว, และ จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, 2020, การลดปริมาณสารคลอ
ไรด์ในน้ําบาดาลโดยเทคโนโลยีเมมเบรน, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย (สวสท.), เชียงราย, หน้า 546-553
22. ผศ.ดร.สุพรรณี ดวงทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1
324-240 เทคนิคและเครื่องมือสําหรับคุณภาพและ
9
ปริมาณวิเคราะห์
324-350 การจัดการและระบบประกันคุณภาพ
8
ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
3
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
324-701 ระเบียบวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 3
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324-741
324-744
324-781
324-782
324-783
324-784

เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและการประยุกต์
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 4

9
3
1
1
1
1

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-500
324-542
324-681
324-682

รายวิชา
หน่วยกิต
ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Phlay, S., Tapachai, W.A., Duangthong, S., Wararatananuruk, P., Chooto, P. 2019. Simultaneous
determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry
with 2- mercaptobenzothiazole modified electrode. JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE AND
ENGINEERING, 9, 231-242.
2. Duangthong, S. , Rattanadaecha, K. , Cheewasedtham, W. , Wararattananurak, P. , Chooto, P.
2017. Simple digestion and visible spectrophotometry for copper determination in natural rubber
latex. SCIENCEASIA, 43, 369– 376.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Duangthong, S. , Tongpan, C. , Tapachai, W. A. , 2019. The Pure and Applied Chemistry
International Conference ( PACCON 2019) , February 7- 8, 2019, Bangkok International Trade and
Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand (Proceedings, pAC117-AC120).
2. Duangthong, S. , Khongchana, W. , Tapachai, W.A., 2017. The Pure and Applied Chemistry
International Conference ( PACCON 2017) , February 2- 3, 2017, Centra Government ComplexHotel &
Convention Centre, Bangkok, Thailand (Proceedings, p74-77).
23. ผศ.ดร.เสาวนิต ทรายทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมี)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1
325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1
324-322 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3
3
324-324 ผลึกศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้หาโครงสร้างสาร 3 มิติ 2
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325-491
325-492

โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
โครงงานทางเคมี 2
3

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
324-523 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-722 กลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีกลุ่มทางเคมีสําหรับ
สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล
324-723 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ขั้นสูง
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
4
2
1
1
20
4
2
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-522
324-523
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
4
2
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Kreaunakpan, J., Chainok, K., Halcovitch, N.R., Tiekink, E. R. T., Pirojsirikul, T and Saithong.
S. 2020. Crystal and molecular structures of a binuclear mixed ligand complex of silver( I) with
thiocyanate and 1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA , E76, 42-47.
2. Putra, H, N. , Rukachaisirikul, V. , Saithong, S. , Phongpaichit, S. , Preedanon, S. , Sakayaroj, J. ,
Hadsadee, S. and Jungsuttiwong, S. 2019. Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 10membered macrolides from the marine- derived fungus Pseudopestalotiopsis sp. PSU- AMF45.
TETRAHEDRON, 75, 130530.
3. Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., Watanapokasin, R., Voravuthikunchai, S.,
Chakthong, S. 2019. Corrigendum to “ Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L.
PHYTOCHEMISTRY, 157, 64-70.
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24. ผศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr. rer. nat (Physical Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-102 เคมีทั่วไป 2
3
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
2
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3
324-321 เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล
3
324-381 สัมมนาทางเคมี
1
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
2
324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
4
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
3
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
3
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
2
2
324-558 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ
324-559 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน
2
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
325-691 วิทยานิพนธ์
20
324-721 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงและการประยุกต์
2
324-728 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์
2
324-751 เคมีของการเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงาน
3
324-753 การสังเคราะห์วัสดุ
3
324-754 วัสดุอนินทรีย์
2
324-758 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวัสดุ
2
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
1
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
1
325-791 วิทยานิพนธ์
48
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325-792

วิทยานิพนธ์

36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-500
324-503
324-521
324-522
324-551
324-553
324-554
324-558
324-559
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
หน่วยกิต
ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
2
โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
4
การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
3
การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
3
วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
2
2
หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ
หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน
2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
วิทยานิพนธ์
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Kueasook, R., Rattanachueskul, N., Chanlek, N., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Amornpitoksuk, P.,
Chuenchom, L. 2020. Green and facile synthesis of hierarchically porous carbon monoliths via surface
self- assembly on sugarcane bagasse scaffold: Influence of mesoporosity on efficiency of dye
adsorption. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 296, 110005.
2. Mahawong, S., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Wattanasin, P., Muensit, N., Chuenchom, L. 2020.
Mesoporous magnetic carbon adsorbents prepared from sugarcane bagasse and Fe2+ and Fe3+ via
simultaneous magnetization and activation for tetracycline adsorption. SCIENCE OF ADVANCED
MATERIALS, 12 (2), 161-172.
3. Saning, A. , Herou, S. , Dechtrirat, D. , Ieosakulrat, C. , Pakawatpanurut, P. , Kaowphong, S. ,
Thanachayanont, C., Titirici, M. M., Chuenchom, L. 2019. Green and sustainable zero-waste conversion
of water hyacinth ( Eichhornia crassipes) into superior magnetic carbon composite adsorbents and
supercapacitor electrodes. RSC ADVANCES, 9 (42), 24248-24258.
25. ผศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมี)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
324-240 เทคนิคและเครื่องมือสําหรับคุณภาพและ
ปริมาณวิเคราะห์
324-343 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
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หน่วยกิต
9
2
1
1

325-491
325-492

โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
โครงงานทางเคมี 2
3

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี
324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-741 เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและการประยุกต์
324-742
เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ขั้นสูง
324-743 เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
325-791
วิทยานิพนธ์
325-792
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
3
3
1
1
20
9
3
3
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-541
324-544
324-545
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี
เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
3
3
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Choosang, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Numnuam, A. 2020. AuNPs/PpPD/PEDOT:PSSFc modified screen- printed carbon electrode label- free immunosensor for sensitive and selective
determination of human serum albumin. MICROCHEMICAL JOURNA,L 155, 1-9.
2. Jirakunakorn, R., Khumngern, S., Choosang. J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Numnuam,
A. 2020. Uric acid enzyme biosensor based on a screen-printed electrode coated with Prussian
blue and modified with chitosan-graphene composite cryogel. MICROCHEMICAL JOURNAL, 154, 1-8.
3. Tuntachon, S., Sukolrat, A., Numnuam, A., Kaewtatip, K. 2019. Effect of kaolin content and
sonication on the properties of wheat gluten composites. POWER TECHNOLOGY, 351, 66-70.
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26. ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศิริมหาชัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมี)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-102 เคมีทั่วไป 2
3
324-315 วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนินทรีย์
2
324-318 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 2
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
325-311 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1
325-493 สหกิจศึกษา 1
8
325-494 สหกิจศึกษา 2
8
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-702 เทคนิคทางฟิสิโคเคมีสําหรับนักเคมี
324-751 เคมีของการเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงาน
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
3
1
1
20
3
3
1
1
1
1
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-502
324-551
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์
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หน่วยกิต
3
3
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Solehudin, M. , Sirimahachai, U. , Ali, A. M. G. , Chong, F. K. , Wongnawa, S. 2020. One- pot
synthesis of isotype heterojunction g-C3N4-MU photocatalyst for effective tetracycline hydrochloride
antibiotic and reactive orange 16 dye removal. ADVANCED POWDER TECHNOLOGY, 31(5), 1891-1902.
2. Haron, W. , Wisitsoraat, A. , Sirimahachai, U. , Wongnawa, S. 2018. Reomoval of toxic heavy
metal ions from water with LaAlO3 perovskite. SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE &
TECHNOLOGY, 40(3), 993-1001.
3. Haron, W. , Wisitsoraat, A. , Sirimahachai, U. , Wongnawa, S. 2018. A simple synthesis and
characterization of LaMO3 ( M= Al, Co, Fe, Gd) perovskites via chemical co- precipitation method.
SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, 40(3), 484-491.
27. ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemical and Biological Engineering)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี

รายวิชา
001-102
324-101
324-315
324-316
324-317
324-350
324-352
324-353
325-101
325-102
325-311
325-491
325-492

หน่วยกิต

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เคมีทั่วไป 1
วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนินทรีย์
สารอินทรีย์และการประยุกต์ใช้
เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น
การจัดการและระบบประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
และโรงงานอุตสาหกรรม
หลักการเบื้องต้นสําหรับ MATLAB
หลักการกัดกร่อน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ)
โครงงานทางเคมี 2

2
3
2
2
2
8
2
2
1
1
1
3
1

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชา
324-503
324-511
324-514
324-553
324-681
324-682
324-702

หน่วยกิต

เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เคมีโคออร์ดิเนชัน
โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง
การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
เทคนิคทางฟิสิโคเคมีสําหรับนักเคมี
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3
4
2
3
1
1
3

324-703
324-711
324-714
324-753

เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมี
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
โครงสร้างและการเปลี่ยนเฟสของโลหะผสม
การสังเคราะห์วัสดุ

3
4
2
3

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-503
324-511
324-514
324-553
324-681
324-682

รายวิชา
เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เคมีโคออร์ดิเนชัน
โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง
การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2

หน่วยกิต
3
4
2
3
1
1

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Vepulanont, K., Pankhan, N., Namjaisuk, P., Wongpanjalert, N., Chankhachon, S. 2020.
Development of a new method for restoration of obliterated serial number on AISI 1015. RMUTSB
ACADEMIC JOURNAL. 4(1), 43-53.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Vepulanont, K., Phuasakun, P., Chankhachon, S. 2019. Impulse noise removal in digital images
analysis for automated colony and cell counting. 7th Innovation and technology for quality life and
sustainable society, (Proceedings, p588-604).
2. Vepulanont, K., Namjaisuk, P., Rattanaphan, K., Wongpanjalert, N., Chankhacon S. 2019.
Restoration of engraved marks on AISI 1015 surface by classical technique and image processing. The
8th sustainable industrial innovation and management conference, Bangkok, Thailand, (Proceedings,
p55-62).
28. ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
324-101 เคมีทั่วไป 1
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
324-311 เคมีอนินทรีย์ 2
325-311 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
324-315 วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนินทรีย์
324-317 เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น
92

หน่วยกิต
3
1
1
3
1
2
2

325-491
325-492

โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 1
โครงงานทางเคมี 2
1

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน
324-512 เคมีซุปราโมเลกุล
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4

หน่วยกิต
3
4
2
1
1
20
1
1
1
1

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-502
324-511
324-512
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
เคมีโคออร์ดิเนชัน
เคมีซุปราโมเลกุล
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
4
2
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Sukree, W., Sooksawat, D., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Thammakhet-Buranachai, C.
2020. A miniature stainless steel net dumbbell-shaped stir-bar for the extraction of phthalate esters
in instant noodle and rice soup samples. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH - PART
B PESTICIDES, FOOD CONTAMINANTS, AND AGRICULTURAL WASTES, 55, 60-68.
2. Yuphintharakun, N., Nurerk, P., Chullasat, K., Kanatharana, P., Davis, F., Sooksawat, D.,
Bunkoed, O. 2018. A nanocomposite optosensor containing carboxylic functionalized multiwall
carbon nanotubes and quantum dots incorporated into a molecularly imprinted polymer for highly
selective and sensitive detection of ciprofloxacin. SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND
BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 201, 382-391.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Jantarat, T., Neamchey, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Sooksawat, D., ThammakhetBuranachai, C. 2019. A chemical sensor for formaldehyde detection using nitrogen-doped graphene
quantum dots. In Potiyaraj, P., Laphookhieo, S. & Pinyakong, O. (Eds.), THE 45th CONGRESS ON SCIENCE
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AND TECHNOLOGY OF THAILAND Chiang Rai, Thailand: The Science Society of Thailand Under the
Patronage of His Majesty the King, Thailand. (Proceedings, p259-264)
2. Srisuwan, P., Suppasombut, A., Kaewpet, M., Sooksawat, D. 2019. Coumarin-based
semicarbazide as “turn-off” fluorescent sensor for Cu2+ detection, In Potiyaraj, P., Laphookhieo, S. &
Pinyakong, O. (Eds.), THE 45th CONGRESS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THAILAND Chiang Rai,
Thailand: The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King, Thailand.
(Proceedings, p325-330)
29. ดร.ธีรพงศ์ ไพโรจน์ศิริกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-101 เคมีทั่วไป 1
3
324-321 เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล
3
324-325 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักเคมี
2
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
324-524 เคมีคํานวณ
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-721 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงและการประยุกต์
324-722 กลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีกลุ่มทางเคมีสําหรับ
สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล
324-724 เคมีคํานวณและการประยุกต์ใช้ขั้นสูง

หน่วยกิต
2
4
2
1
1
20
2
4
2

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-521
324-522
324-524
324-681
324-682

รายวิชา
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
เคมีคํานวณ
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
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หน่วยกิต
2
4
2
1
1

325-691

วิทยานิพนธ์

20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (อาจารย์ใหม่)
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (2 บทความล่าสุด)
1. Kreaunakpan, J., Chainok, K., Halcovitch, N.R., Tiekink, E. R. T., Pirojsirikul, T and Saithong, S.
2 0 2 0 . Crystal and molecular structures of a binuclear mixed ligand complex of silver( I) with
thiocyanate and 1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA, E76, 42-47.
2. Aprà, E., Bylaska, E. J.., de Jong, W. A., Govind, N., Kowalski, K., Straatsma, T. P., Valiev, M., van
Dam, H. J. J. , Alexeev, Y. , Anchell, J. , Anisimov, V. , Aquino, F. W. , Atta- Fynn, R. , Autschbach, J. ,
Bauman, N.P., Becca, J. C., Bernholdt, D. E., Bhaskaran-Nair, K., Bogatko, S., Borowski, P., Boschen, J.,
Brabec, J., Bruner, A., Cauët, E., Chen, Y., Chuev, N., Cramer, C.J., Daily, J., Deegan, M.J.O., Dunning
Jr., T. H., Dupuis, M., Dyall, K. G., Fann, G.I., Fischer, S. A., Fonari, A., Früchtl, H., Gagliardi, L., Garza, J.,
Gawande, N., Ghosh, S., Glaesemann, K., Götz, A. W., Hammond, J., Helms, V., Hermes, E. D., Hirao,
K. , Hirata, S. , Jacquelin, M. , Jensen, L. , Johnson, B. G. , Jónsson, H. , Kendall, R. A. , Klemm, M. ,
Kobayashi, R., Konkov, V., Krishnamoorthy, S., Krishnan, M., Lin, Z., Lins, R. D., Littlefield, R. J., Logsdail,
A. J. , Lopata, K. , Ma, W. , Marenich, A. V. , Martin del Campo, J. , Mejia- Rodriguez, D. , Moore, J. E. ,
Mullin, J. M., Nakajima, T., Nascimento, D. R., Nichols, J.A., Nichols, P. J., Nieplocha, J., Otero de la
Roza, A., Palmer, B., Panyala, A., Pirojsirikul, T., Peng, B., Peverati, R., Pittner, J., Pollack, L., Richard,
R. M., Sadayappan, P., Schatz, G. C., Shelton, W.A., Silverstein, D. W., Smith, D. M. A., Soares, T. A.,
Song, D., Swart, M., Taylor, H. L., Thomas, G. S., Tipparaju, V., Truhlar, D. G., Tsemekhman, K., Van
Voorhis, T., Vázquez-Mayagoitia, Á., Verma, P., Villa, O., Vishnu, A., Vogiatzis, K. D., Wang, D., Weare,
J.H., Williamson, M. J., Windus, T. L., Woliński, K., Wong, A. T., Wu, Q., Yang, C., Yu, Q., Zacharias, M.,
Zhang, Z. , Zhao, Y. , Harrison, R. J. 2020. NWChem: Past, Present, and Future. THE JOURNAL OF
CHEMICAL PHYSICS. 152, 184102.
30. ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
324-343 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1
2
324-344 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2
2
324-354 เคมีสิ่งแวดล้อม
2
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
3
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
3
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
324-543 การแยกสารทางเคมี
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หน่วยกิต
3
3

324-545
324-548
324-681
324-682
325-691
324-741
324-743
324-748
324-781
324-782
324-783
324-784

พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์
เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและการประยุกต์
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
หัวข้อทันสมัยทางเคมีวิเคราะห์
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
สัมมนาวิชาการทางเคมี 4

3
2
1
1
20
9
3
2
1
1
1
1

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-542
324-543
324-545
324-548
324-681
324-682
325-691

รายวิชา
การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
การแยกสารทางเคมี
พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3
3
3
2
1
1
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Mahawong, S., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Wattanasin, P., Muensit, N., Chuenchom, L. 2020.
Mesoporous Magnetic Carbon Adsorbents Prepared from Sugarcane Bagasse and Fe2+ and Fe3+ via
Simultaneous Magnetization and Activation for Tetracycline Adsorption. SCIENCE OF ADVANCED
MATERIALS, 12, 161-172.
2. Chunin, N. , Phooplub, K. , Kaewpet, M. , Wattanasin, P. , Kanatharana, P. , Thavarungkul, P. ,
Thammakhet-Buranachai C. 2019. A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped
with silver- polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical
products. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 1091, 30-39.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Chunin, N. , Kaewpet, M. , Wattanasin, P. , Kanatharana, P. , Thavarungkul, P. , ThammakhetBuranachai, C. 2018. The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018),
February 7- 9, 2018, The 60th Anniversary of His Majesty the King’ s Accession to the Throne
International Convention Center, Songkhla, Thailand. (Proceedings, p146-150).
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31. ดร.มรกต แก้วเพชร
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Organic chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
311-105 ชีวการแพทย์พื้นฐาน
3
324-106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
3
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3
324-135 เคมีอินทรีย์หลักมูล
3
324-234 เคมีอินทรีย์
3
325-104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป และเคมีอินทรีย์
1
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1
1
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-493
สหกิจศึกษา 1 (สําหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา)
8
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
325-691 วิทยานิพนธ์
324-731 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1
324-732 ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2
324-738 หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 1
324-739 หัวข้อทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 2
325-791 วิทยานิพนธ์
325-792 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
2
2
20
3
2
3
2
48
36

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-538
324-539
325-691

รายวิชา
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
2
2
20

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Chunin, N., Phooplub, K, Kaewpet, M., Wattanasin, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P.,
Thammakhet-Buranachai, C. 2019. A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped
with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical
products. ANALYTICAL CHIMICA ACTA, 1091, 30-39.
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2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Srisuwan, P., Suppasombut, A., Kaewpet, M., Sooksawat, D. 2019. THE 45th CONGRESS ON
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THAILAND. Chiang Rai, Thailand: The Science Society of Thailand
under the Patronage of His Majesty the King. 7-9 October 2019. (Proceedings, p. 325-330.)
2. Chunin, N., Kaewpet, M., Wattanasin, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., ThammakhetBuranachai, C. 2018. Proceeding in the Pure and Applied Chemistry International Conference 2018
(PACCON 2018), February 7-9, 2018, The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the
Throne International Convention Center, Songkhla, Thailand. 2018, (Proceedings, p146-150.)
32. ดร.อภิชาติ เพ็งดํา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical and Information Engineering)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3
324-325 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักเคมี
2
324-240 เทคนิคและเครื่องมือสําหรับคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ 9
324-381 สัมมนาทางเคมี
1
325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
325-493 สหกิจศึกษา 1 (สําหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา)
8
325-494 สหกิจศึกษา 2 (สําหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา)
8
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
3
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
2
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
2
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
324-703 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมี 3
324-781 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
1
324-782 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2
1
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3
1
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4
1

98

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-502
324-503
324-521
324-554
324-681
324-682

รายวิชา
วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี
เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
สัมมนาวิชาการทางเคมี 1
สัมมนาวิชาการทางเคมี 2

หน่วยกิต
3
3
2
2
1
1

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (อาจารย์ใหม่)
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (2 บทความล่าสุด)
1. Phetsang, S. , Phengdaam, A. , Lertvachirapaiboon, C. , Ishikawa, R. , Shinbo, K. , Kato, K. ,
Mungkornasawakul, P. , Ounnunkad, K. , Baba, A. 2019. Synergistic effect of gold quantum
dot/ plasmonic gold nanoparticle system for improvement of organic solar cells. NANOSCALE
ADVANCES, 1, 792-798.
2. Nootchanat, S. , Phengdaam, A. , Ishikawa, R. , Lertvachirapaiboon, C. , Shinbo, K. , Kato, K. ,
Ekgasit, S. , Baba, A. 2019. Plasmonic- enhanced photocurrent generation of organic photovoltaics
induced by 1D grating and 2D crossed grating structures. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY, 19(8), 4727-4731.
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ข-2
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
1. ดร.วีณา เอมเอก ทัพไชย
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Inrganic Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่วยกิต
102-001 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2
324-211 เคมีอนินทรีย์ 1
2
324-316 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้
2
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ) 3
325-492 โครงงานทางเคมี 2
3
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน
4
324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก
2
324-713 สารออร์แกโนเมทัลลิก
2
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
324-500
324-511
324-513

รายวิชา
หน่วยกิต
ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
5
เคมีโคออร์ดิเนชัน
4
เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก
2

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3 บทความล่าสุด)
1. Phlay, S., Tapachai, W.A., Duangthong, S., Wararatananuruk, P., Chooto, P. 2019. Simultaneous
determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry
with 2- mercaptobenzothiazole modified electrode. JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE AND
ENGINEERING, 9(4), 231-242.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Duangthong, S. , Tongpan, C. , Tapachai, W. A. 2019. Simple Colorimetric Method for Cr( III)
Determination by Using Silver Nanoparticles. THE PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL
CONFERENCE (PACCON 2019), February 7-8, 2019, Bangkok International Trade and Exhibition Centre
(BITEC), Bangkok, Thailand. (Proceedings, pAC117-AC120)
2. Duangthong, S. , Khongchana W. , Tapachai, W. A. 2017. A simple and rapid on- line
spectrophotometric determination of copper. THE PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL
CONFERENCE (PACCON 2017), February 2-3, 2017, Centra Government Complex Hotel & Convention
Centre, Bangkok, Thailand. (Proceedings, p74-77)
100

ภาคผนวก ค
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
1. กระบวนการในการจัดทํา PLOs ของหลักสูตร
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
SH1. ผู้ใช้บัณฑิต
1.1. บริษัท ปตท.
1.2. บจก. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย)
1.3. SCG Cement-Building Materials
Co., Ltd
1.4. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1.5. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
1.6. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
1.7. กรมอนามัย
1.8. ด่านตรวจพืชเชียงแสน
SH2. อาจารย์ในภาควิชา
SH3. ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน)
SH4. ศิษย์ปัจจุบัน
SH5. คณะและมหาวิทยาลัย
SH6. อว.

การวิเคราะห์กลุ่ม

วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จําเป็น

high power
low impact

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 8 ราย

high power
high impact
high power
low impact
low power
low impact
high power
low impact
high power
low impact

ประชุมและอภิปราย
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 3 ราย
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 3 ราย
การนําวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาพิจารณาในการกําหนดสมรรถนะที่จําเป็น
การกําหนดสมรรถนะที่จําเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

PLOs ของหลักสูตร คือ
PLO1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเกิดอันตรกิริยาของสสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีที่ตอบสนองต่องานด้าน
การแพทย์/อาหาร/สิ่งแวดล้อม/พลังงานได้อย่างถูกต้อง
PLO2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
PLO3 สามารถสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี
PLO4 บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
เหตุและผล
PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็นคนซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการวิจัย
PLO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะของสมาชิกของทีมได้เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จหรือเป้าประสงค์ขององค์กร
PLO7 สื่อสารและนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย
PLO8 ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ได้อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดด้านวิชาการของระบบคุณภาพ
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2. ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน กับ PLOs ของหลักสูตร
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มี
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ และเป็ น กลไก
หลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่
มหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเชียนภาย
ในปี พ.ศ. 2570
พันธกิจ
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการ
และนวั ตกรรม โดยมีก ารวิ จั ยเป็น ฐานเพื่ อ
การพัฒ นาภาคใต้ แ ละประเทศ เชื่อ มโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล
พั น ธกิ จ 2 สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ส มรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา
จิ ต สาธารณะและทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ บ น พื้ น ฐ า น
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม
ฐานความรู้ บ นพื้ น ฐานพหุ วั ฒ นธรรม และ
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้
ใฝ่ รู้ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลายรูปแบบ

PLO7

PLO8





















































3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1

1.2

1.3

1.4

คุณลักษณะ คุณลักษณะทาง
ทางสังคม วิชาการ/วิชาชีพ
2.1 2.2 3.1 3.2 3.3

PLO1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ฏิ กิ ริ ย าทางเคมี แ ละการเกิ ด
อั น ตรกิ ริ ย าของสสารเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเคมี ที่
ตอบสนองต่ อ งาน ด้ า น การแพทย์ / อาห า ร /
สิ่งแวดล้อม/พลังงานได้อย่างถูกต้อง





PLO2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเ คราะห์

ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง





PLO3 สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1
PLO4 บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง เ ค มี ผ่ า น
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีได้ อย่ าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุและผล

1.2

1.3

1.4

คุณลักษณะ คุณลักษณะทาง
ทางสังคม วิชาการ/วิชาชีพ
2.1 2.2 3.1 3.2 3.3





PLO5 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมของการเป็ น คน
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการวิจัย





PLO6 ปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทหน้ า ที่ ใ นฐานะของ
สมาชิ ก ของที ม ได้ เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ หรื อ
เป้าประสงค์ขององค์กร
PLO7 สื่อ สารและนําเสนอข้ อมูล เชิ งวิชาการเป็ น

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย
PLO8 ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ /
ทดสอบ ได้อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดด้านวิชาการ 
ของระบบคุณภาพ















หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้
1. คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
2. คุณลักษณะทางสังคม
2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2 มีภาวะผู้นํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถ
แก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความสําเร็จ
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ
ค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม
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4. ตารางแสดงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ (เป็นกลุ่มที่ high power และ/หรือ
high impact) กับ PLOs ของหลักสูตร
SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6
PLO1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเกิดอันตรกิริยา
ของสสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีที่ตอบสนองต่องานด้าน 




การแพทย์/อาหาร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน ได้อย่างถูกต้อง
PLO2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
ได้อย่างถูกต้อง











PLO3 สามารถสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อ
นําไปใช้ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี













PLO4 บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีผ่านกระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
เหตุและผล





































PLO7 สื่ อ สารและนํ า เสนอข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการเป็ น
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย













PLO8 ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ได้
อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดด้านวิชาการของระบบคุณภาพ













PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็นคนซื่อสัตย์และ
มีจริยธรรมทางการวิจัย
PLO6 ปฏิ บั ติตนตามบทบาทหน้ าที่ ในฐานะของสมาชิ ก
ของที มได้ เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ หรื อ เป้ า ประสงค์ ข อง
องค์กร

SH1: ผู้ใช้บัณฑิต (บริษัท ปตท. บจก.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) SCG Cement-Building Materials Co., Ltd
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมอนามัย
ด่านตรวจพืชเชียงแสน) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
SH2. อาจารย์ในภาควิชา
SH3. ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน)
SH4. ศิษย์ปัจจุบัน
SH5. คณะและมหาวิทยาลัย
SH6. อว.
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5. กระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLO (เช่น การใช้ backward curriculum design หรือ วิธีการอื่น ๆ)
5.1. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill
PLO

Knowledge (Cognitive)

Attitude (Affective)

PLO1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและ K1.1 หลั ก การและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
การเกิดอันตรกิริยาของสสารเพื่อแก้ไข เกิดปฏิกิริยาเคมีชนิดต่างๆ ตลอดจนกลไกการ
ปัญหาทางเคมีที่ตอบสนองต่องานด้าน เกิดปฏิกิรยิ าเคมีต่าง ๆ
การแพทย์ / อาหาร/สิ่ ง แวดล้ อ ม/ K1.1.1 เคมีอินทรีย์
K1.1.2 เคมีอนินทรีย์
พลังงานได้อย่างถูกต้อง
K1.2 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวกระตุ้นใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ กั บ การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ
จุลภาคและมหภาคของโมเลกุล
K1.2.1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
K1.2.2 ไฟฟ้า
K1.2.3 ความร้อน
K1.2.4 แรงกระทําระหว่างสสาร
K1.3 ข้อจํากัดของปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ
K1.3.1 เคมีอินทรีย์
K1.3.2 เคมีอนินทรีย์
K1.4 ข้ อ จํ า กั ด ของอั น ตรกิ ริ ย าของตั ว กระตุ้ น
ประเภทต่าง ๆ กับโมเลกุล
K1.4.1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
K1.4.2 ไฟฟ้า
K1.4.3 ความร้อน
K1.5 หลัก การนํ า เอาปฏิ กิ ริ ย าเคมี ไ ปใช้ ใ นงาน
ด้านต่าง ๆ
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A1 เห็นคุณค่าขององค์ความรู้
A2 เปิดรับสิ่งใหม่
A3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
A4 มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา

Skill (Psychomotor)
S1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
S2 ทักษะการคิดเชื่อมโยง

PLO

Knowledge (Cognitive)

Attitude (Affective)

Skill (Psychomotor)

K1.6 หลักการนําเอาอันตรกิริยาของตัวกระตุ้น
ประเภทต่าง ๆ กับโมเลกุลไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ

PLO2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก K2.1 หลั ก การทํ า งานความเหมาะสมและ
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างเคมี ไ ด้ อ ย่ า ง ขีดจํากัดของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
ถูกต้อง
K2.1.1 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี
K2.1.2 เทคนิคทางไฟฟ้าเคมี
K2.1.3 เทคนิคการแยกสาร
K2.1.4 เทคนิคทางความร้อน
K2.1.5 เทคนิคการเลี้ยวเบน
K2.1.6 การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
K2.2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเปลี่ ย นแปลง
ระดับอะตอมหรือโมเลกุลต่อการปรากฏหรือการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาณของเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
เคมี
K2.2.1 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี
K2.2.2 เทคนิคทางไฟฟ้าเคมี
K2.2.3 เทคนิคการแยกสาร
K2.2.4 เทคนิคทางความร้อน
K2.2.5 เทคนิคการเลี้ยวเบน
K2.2.6 การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
K2.3 หลักสถิติ
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A5 ตระหนักถึงความถูกต้องของการ S1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือทางเคมี S3 ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
A6 ย อ ม รั บ แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
จรรยาบรรณทางวิชาการ

PLO
PLO3 ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ เพื่ อ นํ า ไปใช้
ปฏิบัติงานวิจัยทางเคมี
PLO4 บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างเคมี
ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเคมี ไ ด้ อย่ า งเหมาะสมบนพื้ น ฐาน
ของเหตุและผล

Knowledge (Cognitive)

Attitude (Affective)

K3.1 การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และสารสนเทศเชิ ง A6 ย อ ม รั บ แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
วิชาการจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
A7 ตระหนักถึงความใฝ่รู้
K4.1 กระบวนการออกแบบการวิจัย
A2 เปิดรับสิ่งใหม่
K4.2 การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างเคมี กั บ A3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
A4 มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
A8 เห็นคุณค่าของกระบวนการวิจัย

PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการ K5.1 จริยธรรมทางการวิจัย
เป็นคนซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการ
วิจัย

Skill (Psychomotor)
S4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
S5 ทักษะการใช้โปรแกรมทางเคมี
S1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
S6 ทักษะการดําเนินโครงการวิจัย
S7 ทักษะการบูรณาการอย่างเป็นระบบ
(system integration skill)

A6 ย อ ม รั บ แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง S8 ทักษะในการแยกแยะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
A9 ยอมรับและเห็นคุณค่าของความ
ซื่อสัตย์

PLO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน K6.1 เทคนิ ค การทํ า งานเป็ น กลุ่ ม และการเป็ น A10 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ทั้งใน S9 ทักษะการประสานงาน
ฐานะของสมาชิกของทีมได้เพื่อนําไปสู่ ผู้นํา
ฐานะผูน้ ําและผู้ตามที่ดี
S10 ทักษะการสื่อสาร
ความสําเร็จหรือเป้าประสงค์ขององค์กร
A11 เห็ น คุ ณ ค่ า และยอมรั บ ความ
คิดเห็นของผู้อื่น
PLO7 สื่ อ สารและนํ า เสนอข้ อ มู ล เชิ ง K7.1 หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ A12 ตระหนักถึงความสําคัญของการ S10 ทักษะการสื่อสาร
วิ ช าการเป็ น ภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า ง การนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ถูกต้องและตรงความหมาย
PLO8 ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร K8.1 การประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์/ทดสอบ ได้อย่างถูกต้องตาม
ข้ อ กํ า หนดด้ า นวิ ช าการของระบบ
คุณภาพ

A13 ตระหนักถึงความสําคัญของงาน S1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
ประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
S9 ทักษะการประสานงาน
S10 ทักษะการสื่อสาร
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5.2. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge / Attitude / Skill
รายวิชา / กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี)
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต)

Knowledge / Attitude / Skill

324-500 ชุ ด วิ ช าวิ ธี วิ จั ย และการประกั น คุ ณ ภาพห้ อ ง K2.1 K2.3 K3.1 K4.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 S1
ปฏิบัติการ 5((4)-2-9)
S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี 3((3)-0-6)

K1.1 K1.2.1 K1.4.1 K2.1.1 K2.1.5 K2.1.6 K2.2.1 K2.2.5 K2.2.6 K3.1 K5.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A5
A6 A7 A8 A9 A12 A13 S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10

324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3((3)-0-6)

K1.1 K1.2.1 K1.2.3 K1.3.2 K1.4.1 K1.4.3 K2.1.1 K2.1.4 K2.1.5 K2.1.6 K2.2.1 K2.2.4 K2.2.5 K2.2.6
K3.1 K5.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A12 A13 S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10

324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน 4((4)-0-8)

K1.1.2 K1.2.1 K1.5 K2.2.1 K7.1 A1 A2 A5 A12 S2 S3 S10

324-512 เคมีซุปราโมเลกุล 2((2)-0-4)

K1.1.2 K1.2.1 K1.5 K2.2.1 K3.1 K7.1 A1 A2 A5 A7 A12 S2 S3 S4 S10

324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก 2((2)-0-4)

K1.1.2 K1.2.4 K1.3.2 K1.5 K1.6 K2.2.1 K2.2.2 K3.1 K7.1 A1 A2 A5 A7 A12 S1 S2 S3 S4 S10

324-514 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง K1.1.1 K1.2.3 K1.2.4 K3.1 K7.1 A12 A1 A7 S1 S4 S10
2((2)-0-4)
324-518 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2((2)-0-4)

K1.1.2 K1.2.4 K1.5 K1.6 K2.2.1 K3.1 K4.2 K6.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A10 A11 A12 A13
S1 S2 S3 S7 S10

324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2((2)-0-4)

K1.1.1 K1.1.2 K1.2.1 K1.5 K3.1 K5.1 K6.1 K7.1 A1-4 A6 A9-12 S1-2 S4 S8-10

324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี 4((4)-0-8)

K1.2.1 K1.4.1 K1.6 K3.1 K5.1 K6.1 K7.1 A1-4 A6 A9-12 S1-2 S4 8-10

324-523 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 2((2)-0-4)

K1.2.1 K1.2.4 K 1.4 K 2.1.5 K 2.2.5 K 3.1 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1-4 A5-7 A9 A10-13 S1-5 S8-10

324-524 เคมีคํานวณ 3((3)-06)

K1.2.3 1.2.4 K1.5 K3.1 K5.1 K7.1 A1 A2 A4 A6 A7 A12 S1 S2 S4 S5 S8 S10
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รายวิชา / กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี)
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต)

Knowledge / Attitude / Skill

324-528 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2((2)-0-4)

K1.1.1 K1.1.2 K 1.3.1 K1.3.2 K1.5 K2.1.1 K2.2.1 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1-4 A6-7 A9-13
S1-2 S4-5 S8-10

324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3((3)-0-6)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K3.1 K5.1 K7.1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A12 S1 S2 S4 S5 S8 S10

324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์ 3((3)-0-6)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K2.1.1 K2.2.1 K3.1 K5.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A4 A 5 A6 A7 A9 A12 A13 S1
S2 S4 S5 S8 S10

324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3((3)-0-6)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K2.1.1 K2.1.3 K2.2.1 K2.2.3 K3.1 K5.1 K7.1 A1 A2 A3 A4 A 5 A6 A7 A9 A12
S1 S2 S4 S5 S8 S10

324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง 2((2)-0-4)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K3.1 K5.1 K7.1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A12 S1 S2 S4 S5 S8 S10

324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง 2((2)-0-4)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K3.1 K5.1 K7.1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A12 S1 S2 S4 S5 S8 S10

324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมีอินทรีย์
สังเคราะห์ 2((2)-0-4)
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์ 2((2)-0-4)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K3.1 K4.2 K5.1 K7.1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A12 S1 S2 S4 S5 S7 S8 S10
K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K3.1 K5.1 K7.1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A12 S1 S2 S4 S5 S8 S10

324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2((2)-0-4)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 S1
S2 S4 S5 S7 S8 S10

324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2 2((2)-0-4)

K1.1.1 K1.3.1 K1.5 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 S1
S2 S4 S5 S7 S8 S10

324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี 3((3)-0-6)

K1.2.2 K1.5 K2.1.2 K2.2.2 K2.3 K3.1 K4.1 K5.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A5 A6 A11 A12 A13 S1 S3 S5
S6 S8 S10

324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี 3((3)-0-6)

K1.5 K2.1.1 K2.2.1 K2.3 K3.1 K4.1 K5.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A5 A6 A11 A12 A13 S1 S3 S5 S6 S8
S10
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รายวิชา / กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี)
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต)

Knowledge / Attitude / Skill

324-543 การแยกสารทางเคมี 3((3)-0-6)

K1.1.1 K1.5 K2.1.3 K2.2.3 K2.3 K3.1 K4.1 K5.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A5 A6 A11 A12 A13 S1 S3 S5
S6 S8 S10

324-544 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ 3((3)-0-6)

K1.2.2 K1.5 K2.1.1 K2.1.2 K2.2.1 K2.2.2 K2.3 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 A1 A2 A5 A6 A11 A12
S1 S3 S5 S6 S8 S10

324-545 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6)

K1.5 K2.2.1 K2.2.2 K2.2.3 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 A1 A6 A9 A12 S1 S2 S4 S S8 S10

324-546 การเตรี ย มตั ว อย่ า งและการวิ เ คราะห์ ส าร K1.5 K2.2.1 K2.2.2 K2.2.3 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 A1 A6 A9 A12 S1 S2 S4 S S8 S10
ปริมาณน้อย 3((3)-0-6)
324-548 หัวข้อวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ 2((2)-0-4)

K1.5 K2.2.1 K2.2.2 K2.2.3 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12
A13 S1 S2 S3 S4 S S8 S10

324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
3((3)-0-6)

K1.1 K1.2.4 K3.1 K3.1 K5.1 K6.1 K7.1 A2 A4 A7 A9 A11 A12 S2 S4 S7 S9 S10

324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ 4((4)-0-8) K1.1 K1.2.3 K3.1 K3.1 K5.1 K6.1 K7.1 A2 A4 A6 A7 A9 A11 A12 S2 S4 S5 S7 S9 S10
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 3((3)-0-6)

K1.1 K1.3 K1.5 K1.6 K2.2.1 K2.2.4 K2.2.5 K2.2.6 K3.1 K6.1 K7.1 A1 A5 A6 A7 A12 S1 S3 S4 S7
S10

324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์ 2((2)-0-4)

K1.1 K1.3 K1.5 K2.2.1 K2.2 K3.1 K6.1 K7.1 A1 A5 A6 A7 A12 S1 S3 S4 S7 S10

324-558 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ 2((2)-0-4)

K1.5 K1.6 K2.2 K4.2 K6.1 K7.1 K8.1 A2 A3 A4 A5 A11 A12 A13 S1 S2 S3 S7 S9 S10

324-559 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 2((2)-0-4)

K1.2.4 K1.5 K2.2 K4.2 K6.1 K7.1 K8.1 A2 A3 A4 A5 A11 A12 A13 S1 S2 S3 S7 S9 S10

324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1(0-2-1)

K1.5 K1.6 K2.1-2.3 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A13 S1
S2 S3 S4 S5 S7 S8 S10
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รายวิชา / กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี)
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต)

Knowledge / Attitude / Skill

324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1(0-2-1)

K1.5 K1.6 K2.1-2.3 K3.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13
S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S10

325-691 วิทยานิพนธ์ 20(0-60-0)

K1.1-1.6 K2.1-2.3 K3.1 K4.1-4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K8.1 A1-13 S1-10
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ค-2
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
รายวิชาในหลักสูตร
36 หน่วยกิต
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) จํานวน 8 รายวิชา
แผน ก แบบ ก2 หมวดวิชาบังคับและเลือก
16 หน่วยกิต หลักสูตรทํา WiL 8 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา 324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 5 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาในตารางไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
คิดเป็นร้อยละ
50 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL)
รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จํานวนหน่วยกิต

324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัยและการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 5((4)-2-9)
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี 3((3)-0-6)
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3((3)-0-6)
324-523 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 2((2)-0-4)
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
3((3)-0-6)
324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี
3((3)-0-6)
324-543 การแยกสารทางเคมี 3((3)-0-6)
325-691 วิทยานิพนธ์ 20(0-60-0)

การกําหนด
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา

การเรียน
สลับกับการ
ทํางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึกงานที่เน้น หลักสูตร
การเรียนรู้หรือการ ร่วมกับ
การติดตาม มหาวิทยาลัย
พฤติกรรม
และ
การทํางาน
อุตสาหกรรม

พนักงาน
การบรรจุให้
ฝึกหัดใหม่
ทํางานหรือ
หรือ
การฝึกเฉพาะ
พนักงาน
ตําแหน่ง
ฝึกงาน

การฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน งานจริงภาย
ภาคสนาม หลังสําเร็จการ
เรียนทฤษฎี
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รวม
ร้อยละ
100

ค-3
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
จํานวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)

...........36............
...........36............
…………-……………

สรุปจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
...........36............

คิดเป็นร้อยละ .........100........... ของรายวิชาในหลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ ........................... ของรายวิชาในหลักสูตร
รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

324-500 ชุดวิ ชาวิ ธี วิ จัย และการประกั น คุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบัติการ 5((4)-2-9)
324-502 วิธีการเชิงฟิสิกส์สําหรับเคมี 3((3)-0-6)
324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3((3)-0-6)
324-511 เคมีโคออร์ดิเนชัน 4((4)-0-8)
324-512 เคมีซุปราโมเลกุล 2((2)-0-4)
324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิก 2((2)-0-4)
324-514 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของ
ของแข็ง 2((2)-0-4)
324-518 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2((2)-0-4)

Project Problem
based Based
learning learning

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ไม่ได้จัดการ
ระบุร้อยละ
รวม
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
เรียนรู้
ของการจัดการ
ร้
อ
ยละ
เช่น case based, team based,
Social
วิธีการอื่นๆ เรียนรู้แบบ
แบบเชิงรุก
100
scenario based
engagement
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ
Work based,
40
50
100
Activity based,
Case based
Case based
30
50
100
Scenario based
25
50
100

-

10

-

20

-

25

-

25
10
-

Case based
Case based
Scenario based

25
40
50

-

-

50
50
50

100
100

-

-

-

Scenario based

50

-

-

50

100

-

-

20

Case based

30

-

-

50

100

-
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

Project Problem
based Based
learning learning

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ไม่ได้จัดการ
ระบุร้อยละ
รวม
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
เรียนรู้
ของการจัดการ
ร้
อ
ยละ
เช่น case based, team based,
Social
วิธีการอื่นๆ เรียนรู้แบบ
แบบเชิงรุก
100
scenario based
engagement
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ
Case based,
30
50
100
Think-pair-share

324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2((2)-0-4)

-

20

324-522 โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโทรสโกปี
4((4)-0-8)

-

20

324-523 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 2((2)-0-4)

-

20

324-524 เคมีคํานวณ 3((3)-0-6)
324-528 หัวข้อเฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2((2)-0-4)
324-531 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3((3)-0-6)
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์
3((3)-0-6)
324-533 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 3((3)-0-6)
324-534 อินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง 2((2)-0-4)
324-535 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง 2((2)-0-4)
324-536 สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกในเคมี
อินทรีย์สังเคราะห์ 2((2)-0-4)
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย์ 2((2)-0-4)
324-538 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 2((2)-0-4)
324-539 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 2 2((2)-0-4)

25

-

-

30

Case-based,
Think-Pair-Share
Case based
Case based
Case based

-

30

-

Think-pair-share

30

-

-

50

100

-

50

-

-

30

100

-

25
70
20

-

-

50
30
50

100
100
100

-

Case based

20

-

-

50

100

-

30
30
30

Case based
Case based
Case based

20
20
20

-

-

50
50
50

100
100
100

-

-

30

Case based

20

-

-

50

100

-

-

30
30
30

Case based
Case based
Case based

20
20
20

-

-

50
50
50

100
100
100

-
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

324-541 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี 3((3)-0-9)
324-542 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
3((3)-0-6)
324-543 พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6)
324-544 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สาร
ปริมาณน้อย 3((3)-0-6)
324-548 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2((2)-0-4)
324-551 การเปลี่ยนรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี
3((3)-0-6)
324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
4((4)-0-8)
324-553 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 3((3)-0-6)
324-554 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์
2((2)-0-4)
324-558 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวัสดุ 2((2)-0-4)
324-559 หัวข้อเฉพาะทางเคมีพลังงาน 2((2)-0-4)
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1(0-2-1)
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1(0-2-1)

Project Problem
based Based
learning learning

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ไม่ได้จัดการ
ระบุร้อยละ
รวม
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
เรียนรู้
ของการจัดการ
ร้
อ
ยละ
เช่น case based, team based,
Social
วิธีการอื่นๆ เรียนรู้แบบ
แบบเชิงรุก
100
scenario based
engagement
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ
Scenario based ,
50
50
100
Case based

-

-

-

-

Case based

50

-

50

100

-

-

-

Case based

50

-

50

100

-

-

-

Case based

50

-

50

100

-

-

-

Case based

50

-

50

100

-

-

25

Scenario based

25

-

-

50

100

-

-

20

40

-

-

40

100

-

-

25

Case-based,
Think-Pair-Share
Scenario based

25

-

-

50

100

-

-

25

Scenario based

25

-

-

50

100

-

-

25
25
100
100

Scenario based
Scenario based
-

25
25
-

-

-

50
50
-

100
100
100
100

-
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

325-691 วิทยานิพนธ์ 20(0-60-0)

Project Problem
based Based
learning learning
-

-

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ไม่ได้จัดการ
ระบุร้อยละ
รวม
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
เรียนรู้
ของการจัดการ
ร้
อ
ยละ
เช่น case based, team based,
Social
วิธีการอื่นๆ เรียนรู้แบบ
แบบเชิงรุก
100
scenario based
engagement
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ
Research-based
100
100
Learning

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย
ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร
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ค-4
ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร
รหัส – ชื่อชุดวิชา
หน่วยกิต
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
324-500 ชุ ด วิ ช าวิ ธี วิ จั ย และการ 5((4)-2-9)
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ห้ อ ง
ปฏิบัติการ
Module: Research
Methodology and
Quality Assurance for
Laboratory

คําอธิบายชุดวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

เป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับสองส่วน
คื อ 1. วิ ธี วิ จั ย ตั้ ง แต่ ก ารสื บ ค้ น
ข้ อ มู ล การเขี ย นโครงงานวิ จั ย
การวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
หลั ก ทางจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
แนวคิดการพัฒนาและนวัตกรรม
เพื่อนําไปสู่การเขียนขอสิทธิบัตร
และ 2. การประกั น คุ ณ ภาพใน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ
และหลั ก การจั ด การของเสี ย
อันตราย

1. เขียนโครงงานวิจัยได้อย่ าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เสนอแนวคิ ด การพั ฒ นา
งานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม/
การแพทย์ / อาหาร/พลั ง งาน
เพื่อต่อยอดทางนวัตกรรมได้
3. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ / ท ด ส อ บ ต า ม
ข้ อ กํ า หนดด้ า นวิ ช าการของ
ระบบประกันคุณภาพได้
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กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
1. เขียนโครงงานวิจัย
2. เขียนแผน/ข้อเสนอ
แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า
งานวิจัย
3.ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ /
ทดสอบ

วิธีการวัด
และประเมินผล
1. นํ า เสนองานจากการ
เขี ยนโครงร่ า งงานวิ จั ย /
หัวข้อที่น่าสนใจ/ค้นคว้า
จ า ก problem based
study
2. ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กั บ วิ ธี วิ จั ย แ ล ะ ก า ร
ประกันคุณภาพ
3. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติการ

ภาคผนวก ง
ง-1 สัญญาจ้างอาจารย์ใหม่
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119

120

121

122

123

ง-2
ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่

124

ภาคผนวก จ
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

(สําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
--------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่
๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ”
หมายความว่ า วิ ท ยาลั ย สถาบั น สํ า นั ก หรื อ ส่ วนงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ นของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“สํ า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ น วั ต กร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ” ห ม าย ค ว า ม ว่ า สํ านั กก าร ศึ ก ษ า แ ล ะ น วั ตก รร ม ก าร เ รี ย น รู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณบดี”
ให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ อํ า นวยการสถาบั น สํ า นั ก หรื อ หั วหน้ าส่ ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจํ า คณะ” ให้ ห มายความรวมถึ ง คณะกรรมการประจํ า ส่ ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“หน่วยกิตสะสม”
หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
“คลังหน่วยกิต”
หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสําหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและที่
ได้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ผู้ร่วมเรียน”
หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ผู้เรียน”
หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น หรือระบบการศึกษาตลอดชีวิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
ข้อ ๔
อํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
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หมวด ๒
การรับบุคคลเข้าศึกษา
ข้อ ๕ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔) หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖ การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
(๒) คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕
เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๓) คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
ก. ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิ ชาและทําวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ในภาค
การศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ หรือ
ข. ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการทําวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการ
ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ
ค. เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔) คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ
(๕) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๖) กรณีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้นําหลักฐานมาแสดงว่าสําเร็จการศึกษา
แล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ข้อ ๘ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๓
ระบบการจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๑
รูปแบบการศึกษา
------------------ข้อ ๙

รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ
(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดย
ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ สําหรับการดําเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่
มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ก ารเทีย บโอนผลการเรี ย นระดั บปริญ ญาเข้ าสู่ ก ารศึ ก ษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ ดีเกี่ ยวกั บการเทีย บโอนของสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๐ การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้อ ๑๑ การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๒ การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่วนที่ ๒
ระบบการศึกษา
-----------------การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(๒) ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้ มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่มีกระบวนวิ ชา
เกี่ยวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน
ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบ
สัปดาห์
(๒) การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้
ก. ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ข. ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์
ค. ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบสัปดาห์
ง. ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชาให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ระบบตลอดปีการศึกษา
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า
เก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
ฉ. หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบ
ไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค
(๒) ระบบทวิภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า
สี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับ
หนึ่งหน่วยกิต
(๓) ระบบไตรภาค
ข้อ ๑๓
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ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
หนึ่งหน่วยกิต
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า
สามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ฉ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ช. หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบ
ได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค
(๔) ระบบจตุรภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
หนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วย
กิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า
สามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
หนึ่งหน่วยกิต
ฉ หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบ
ได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค
(๕) ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ สําหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๖ การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้
(๑) การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิต
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค
(๒) การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิต
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวิภาค
ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
(๓) การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่วนที่ ๓
หลักสูตร
----------ข้อ ๑๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(๒) หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่
เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
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เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร หกปี
หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชา
เฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(๔) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บสู ง กว่ าปริ ญ ญาโทและประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ นสู ง มุ่ ง ให้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย
เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก
ข้อ ๑๙

ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบ

สี่หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็นสอง
แผน คือ
แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การทําวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา ดังนี้
แผน ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพ นธ์ ไม่ น้อยกว่ า สามสิบหกหน่ วยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให้ ศึก ษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
แผน ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อกําหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพกําหนด
แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์เชิงการประยุกต์ใช้ความรู้
ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการทําสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสาม หน่วยกิต และไม่เกิน หกหน่วยกิต
ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้ นการวิ จัย โดยมี ก ารทํ าวิ ทยานิพนธ์ ที่ ก่อ ให้ เกิด องค์ ค วามรู้ ใหม่ หลั กสูตรอาจ
กําหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปด
หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบสอง
หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหก
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปด
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ ๒๐ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้
(๑) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)
ก. ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน สามปี
การศึกษา
ข. ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา
ค. ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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ข้อ ๒๑ ให้หลักสูตรกําหนดระบบการประกั นคุ ณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรพั ฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี
การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ดําเนินการโดย
จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อ ๒๒ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาหรือตามที่คณะ
กําหนด
(๒) ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรหรืออาจารย์ประจําเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี แต่
จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้
ก. บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร
ข. ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ค. ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ง. ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้คําแนะนําเพื่อการพัฒนา
คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เช่น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ที่มี
จํานวนตามความเหมาะสม ทําหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในคณะ
ส่วนที่ ๓
อาจารย์
-----------ข้อ 23 จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิ พนธ์
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน
ส่วนที่ ๑
การประเมินผลการศึกษา
-------------------------------------ข้อ ๒๔

การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

(Excellent)
(Very Good)
(Good)
(Fairly Good)
(Fair)
(Poor)
(Very Poor)
(Fail)
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ค่าระดับคะแนน
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

(๒) การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรี ย นหรื อ การสอบเป็ น ที่ พ อใจ (Satisfactory) ใช้ สํ า หรั บ รายวิ ช าที่ กํ า หนดให้ มี ก าร
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาที่กําหนดให้มีการ
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์
I

P
N
W

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่กําหนด
ไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันที
การเรีย น หรื อการวิ จั ย หรื อการทํ าวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อสารนิ พ นธ์ ที่ ยังมีค วามต่ อ เนื่ อ งอยู่ (In
progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แ ต่ ไ ม่ มี
ความก้ า วหน้ า หรื อ ไม่ เ ป็ น ที่ พ อใจ (No progress) ในกรณี ไ ด้ สั ญ ลั ก ษณ์ N นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนซ้ําในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission)

ข้อ ๒๕

การประเมินผลการศึกษาให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจํานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือสัญลักษณ์ S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตร
กําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน
และจะต้องได้สัญลักษณ์ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจํานวนหน่วยกิต ของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิต
สะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จําเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบาง
สาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วย
กิต
ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
(๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผล
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก. หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผล
รายวิชานั้น
ข. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วย
หน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ค. ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม คื อ ค่ า ผลรวมของหน่ ว ยจุ ด ของทุ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ าศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับ
คะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ง. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่ง
โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ ๓
จ. ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๖ นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ดําเนินการและพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
-----------------------ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
ก. การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
ข. การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
(๒) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี
(๓) จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจํานวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และ
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔) ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต
(๕) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
(๖) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์แล้ว
(๗) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
ต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
(๘) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๒๗(๗) และจะกระทําได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนทราบ
ข้อ ๒๙ นั กศึ กษาอาจขอเปลี่ย นแผนการศึ กษาได้โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรและได้รั บ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการประจําคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาค
การศึกษา
ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
สถานภาพการศึกษา
ข้อ ๓๒ การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดําเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์
(๒) สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ประสงค์ จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจํ าเป็ นผ่ านอาจารย์ ที่ปรึ กษาทั่ วไป หรืออาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดย
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
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ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาตามกําหนดใน ข้อ ๒๐
ข้อ ๓๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักและชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว
ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้อง
ไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐
ข้อ ๓๘ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคําร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด โดยผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี
และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๙ การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖
ข้อ ๔๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
(๓) ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
(๔) ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๕) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
(๖) ลงทะเบียนเรียนได้จํานวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้วได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๗๕
(๗) ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากว่า ๓.๐๐
(๘) ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
ก. ระบบทวิภาค
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
๑) ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
ข. ระบบไตรภาค
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
๑) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
(๙) สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน
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(๑๐) ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง ครั้ง ครั้งละไม่เกินสาม เดือน และ
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑๑) ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่ง เดือน และ
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑๒) บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑๓) ได้รับการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา และการขอคืน
สถานภาพของนักศึกษา ให้ดําเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยอนุโลม
หมวด ๖
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๒ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญา
เอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ และมีจํานวนหน่วยกิ
ตครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) หลักสูตรปริ ญญาเอก ต้อ งสอบเที ยบหรือ สอบผ่ านความรู้ ภ าษาต่ างประเทศ สอบผ่านการสอบวั ดคุ ณ สมบั ติ มี
คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(๕) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกําหนด ทั้งนี้เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตร
กําหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๓ วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔๔ การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒
ข. ไม่มีหนี้สินหรือค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และ
มหาวิทยาลัย
ค. ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา
(๓) การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้นําประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
ความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

ลงชื่อ

จรัส สุวรรณเวลา
(ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สําเนาถูกต้อง
ศิรินันท์/ร่าง/พิมพ์
บุษบาทาน /

)นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน(
นักวิชาการอุดมศึกษา
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จ-2
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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