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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเคมปีระยุกต ์

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

  รหัสหลักสูตร  25520091107422 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

       ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Applied Chemistry 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมีประยุกต์) 

      ช่ือย่อ: วท.ม. (เคมีประยุกต์) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Master of Science (Applied Chemistry) 

       ช่ือย่อ: M.Sc. (Applied Chemistry) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 - 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 

      5.2  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้ 
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  - 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์เพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดย

ปรับปรุงจากหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเร่ิมใช้

หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1  ของปีการศึกษา 2565 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม

คร้ังที่ 11/2564 เม่ือวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 23 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่  12/2564 

เม่ือวันที่ 14 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์ในสาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

8.2  นักวิจัย  หรือ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ในสาขาเคมี พลังงาน วัสดุ

ศาสตร์ ยา อาหาร เคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

8.3     ผู้ประกอบการ ในสาขาเคมี พลังงาน วัสดุศาสตร์ ยา อาหาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. สจุิตรา ศรีสงัข์ วท.บ. (เคมี), 2543  

M.Sc.(Chemistry), 2547 

 

Ph.D.(Chemistry), 2550                                         

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

xxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร. วีณา เสยีงเพราะ วท.บ.(เคมี ), 2541 

วท.ด.(เคมี), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

3 รศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  ส่งศรีโรจน์ วท.บ.(เคมี ), 2547 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี 

อนินทรีย์ประยุกต์), 2549 

Ph.D.(Chemistry), 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of York, UK 

xxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

ภาควิชาเคม ี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เกิดความม่ังค่ัง เศรษฐกิจสร้าง

คุณค่า และสังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน รวมถึงเพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการยกระดับ

ประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมีอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง จากการขับเคล่ือน

นโยบายอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (S-Curve) ที่เป็นกลไกขับเคล่ือนส าคัญเพ่ืออนาคต (New Engine 

of Growth) ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ปัญญาเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแข่งขันได้

ในเวทรีะดับโลก น ามาซ่ึงการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ

ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทร่วมด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ

โดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษ

ที่ 21 อีกทั้งได้มีการน าแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืน (BCG Model) ซ่ึงเป็นการสร้าง

ความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน” โดยน าองค์ความรู้และ

การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่าง

ย่ังยืนให้กบัอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (S-Curve) ให้เข้มแขง็ อกีทั้งมีการน าคุณค่าจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
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มาแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มาปรับเปล่ียนระบบ

การบริโภคและการผลิตที่น าไปสู่กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือรักษาความสมดุลและตอบ

โจทย์การพัฒนาอย่างย่ังยืน จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่ามหาวิทยาลัยถือเป็นขุมพลังทางปัญญาที่ส าคัญทั้ง

ในด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตสู่สังคม จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพ่ือบ่มเพาะความเข้มแขง็ทางวิชาการและทักษะเฉพาะทางตาม

ศาสตร์ของสาขาวิชา ดังน้ันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์จะเน้นการท าปริญญานิพนธ ์

(SCI Thesis) ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการโดยถือเป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้และทกัษะทั้งหมดที่ได้ศึกษาและ

สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร เพ่ือพัฒนา/ต่อยอดองค์ความรู้รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัการท าปริญญานิพนธ ์ซ่ึงสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่สมควรได้รับการ

พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสงัคมที่เปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิข้ึนได้ในอนาคต 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

จากตัวอย่างวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 ที่เกดิขึ้น ได้

ส่งผลในมิติด้านสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไปอย่างรวดเรว็มาก วิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ท  า

ให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม รวมถึงในด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังน้ันการพัฒนา

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นสังคมแห่งความรู้ที่แข่งขันกนัด้วยความสามารถจึง

เป็นสิ่งจ าเป็น น ามาซ่ึงการผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ความสามารถทางเคมีเฉพาะสาขา ที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม รวมทั้งแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์เคมีได้อย่างถูกต้อง เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ันเป็นไปอย่างรวดเรว็ ซ่ึงส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาและขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ความจ าเป็นในการตรียมพร้อมก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นและต้องมีการพัฒนาให้มากพอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาค

เศรษฐกจิและสงัคมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม   และ 

วัฒนธรรม จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และให้สอดคล้องกับแนวทางของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การขับเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-Curve)  แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน ( BCG Model) ทั้งในด้านการรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของโลก อกีทั้งการพัฒนาหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA  

ดังน้ันการพัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เพ่ือให้ครอบคลุมและทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง และเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ  ความเข้มแขง็ทางด้านวิชาการ 

การวิจัยจึงมีจ าเป็น โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเช่ือมโยงและ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยการวิเคราะห์การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตร ทั้งผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน  เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
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พัฒนาหลักสูตรและก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตให้หลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based 

Learning ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จึงต้องเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงลึกด้านเคมีเฉพาะสาขา 

รวมถึงวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีในการพัฒนางานวิจัยที่เช่ือมโยงนวัตกรรมได้อย่างมีระบบ

และปลอดภัยเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ ยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรม และ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ

สังคม มุ่งค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน สื่อสารความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาประเทศ และ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิตมหาบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยตระหนักถึงคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษาที่พึงมีความเข้มแขง็ด้านวิชาการ

ควบคู่กบัสมรรถนะในการประกอบอาชีพ    คณะวิทยาศาสตร์จึงออกแบบหลักสตูรในการจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ผนวกกับการพัฒนา/บ่ม

เพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core Value) SCI ซ่ึงหมายถึง Sharing, Caring, Integrating 

ในการยกระดับคุณภาพมหาบัณฑิตไปสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงด้วยการให้

ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ความต้องการของชุมชนและสังคม 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตมหาบัณฑิต

ทางด้านเคมีประยุกต์ จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทในการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านเคมีอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้มหาบัณฑิตด้านเคมีที่มีสมรรถนะในการท างานตอบสนองตามบริบทของสังคม 

และผู้มีใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยและ

เช่ือมโยงความรู้กับนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสารทางวิชาการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให้ 

  มีรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ได้แก่ เคมีอนินทรีย์ เคมีอนิทรีย์ เคมีเชิงฟิสกิส ์ ชีวเคมี และเคมี

วิเคราะห์ สัมพันธก์บัหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการ ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

 - 

13.3 การบริหารจดัการ 

มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรท าหน้าที่พิจารณาให้ความเหน็ชอบในการ

จัดการเรียนการสอนให้ทนัสมัย และมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 



9 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

  การประยุกต์ความรู้ งานวิจัยด้านเคมีกบันวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 

     1.2 ความส าคญั 

  การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นควบคู่กับพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

ซ่ึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน อาท ิสาขาเคมี และสามารถน าไปใช้โดยบูรณาการกับสาขา

อื่นๆ ได้อย่างสมดุลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งการพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมด้านเคมี ให้ทนัสมัยและก้าวหน้าทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ให้เป็นผู้น าแห่งการสร้างกลไกของ

ต้นแบบในการประดิษฐ์   เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์  เศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดย

อาศัยหลักสูตรที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ เพ่ือวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้เชิงลึกด้านเคมี

เฉพาะด้านเพ่ือการท าวิจัยที่เช่ือมโยงนวัตกรรมได้อย่างมีระบบและปลอดภัย มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สอดคล้องกบัการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดยความเจริญก้าวหน้าของ

วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับแนวทางของร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ 13 การขับเคล่ือนนโยบาย

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)  และแนวคิดโมเดลเศรษฐกจิสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ( BCG Model) 

     1.3 วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตร 

1.3.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

 1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ทางเคมีเฉพาะด้าน  

 2) มีทกัษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการห้องปฏบัิติการวิจัยด้านเคมี 

 3) วางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางเคมีด้วยความรู้ทางเคมีเฉพาะด้าน 

 4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าความรู้ทางเคมี และถ่ายทอด

ความรู้ทางเคมีอย่างมีประสทิธภิาพ 

 5) มีทกัษะการใช้กระบวนการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วย

มาตรฐานจรรยาบรรณ 

 1.3.2 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตร เมือ่นสิิตจบการศึกษา 

 1) ELO1 วิเคราะห์ความรู้ทางเคมีเฉพาะด้านเพ่ือการประยุกต์ในเชิงวิชาการและวิจัยได้ 

 2) ELO2 มีทกัษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการห้องปฏบัิติการวิจัย

ด้านเคมีได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

 3) ELO3 มีทักษะในการวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางเคมีด้วยความรู้ด้านเคมี

เฉพาะด้าน 

 4) ELO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าความรู้ทางเคมี และถ่ายทอดความรู้ทาง

เคมีได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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 5) ELO5 มีทักษะการใช้กระบวนการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ทางเคมี เพ่ือเผยแพร่

ผลงานวิจัยด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ 

1.3.3 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตร เมือ่ส้ินปีการศึกษา 

         ปีที่ 1 1. วิเคราะห์ ประยุกต์และถ่ายทอดความรู้หลักที่ส าคัญในเคมีเฉพาะด้าน  

2. มีทกัษะในการจัดการห้องปฏบัิติการเคมีที่เป็นระบบ 

3. มีแนวทางการผลิตผลงานวิจัยด้านเคมีเฉพาะด้าน และการพัฒนานวัตกรรม 

    ทางเคมี 

         ปีที่ 2      1. ประยุกต์เทคนิคทางเคมีที่ใช้ในเคมีเฉพาะด้านในการท าวิจัย 

   2. ผลิตผลงานวิจัยด้านเคมีเฉพาะด้านเพ่ือเผยแพร่ด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ 

 

 2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

2.1 เรียนรู้  วิจัย และต่อยอดองค์

ความรู้ ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพ

และรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.1.1 เรียนรู้  วิจัย และต่อยอดองค์

ความรู้ ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพและ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

2.1.1 เรียนรู้  วิจัย และต่อยอด

องค์ความรู้ ด้านเคมีอย่างมี

คุณภาพและรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสตูรให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกจิ สงัคมและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

 

2.2.1 วิเคราะห์หลักสตูรจาก

มหาบัณฑติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.2.2 ศึกษาการเปล่ียนแปลงและ

ความต้องการของสงัคม 

2.2.1 รายงานผลการด าเนินงาน

ของหลักสตูร  (มคอ.7) 

2.2.2  ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้

บัณฑติ 

2.3  เพ่ิมทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารทาง

วิชาการ 

2.3.1  ส่งเสริมให้มีการค้นคว้า 

น าเสนอ และเข้าร่วมฟังการสมัมนา

ด้วยภาษาองักฤษอย่างต่อเนื่อง 

2.3.2 สนับสนุนให้เขียนบทความ

วิจัยเป็ภาษาองักฤษ 

2.3.1 รายวิชา/การประชุม

วิชาการที่มีการค้นคว้า น าเสนอ

ด้วยภาษาองักฤษ 

2.3.2 จ านวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์หรือน าเสนอแบบ 

proceedingเป็นภาษาองักฤษ 

2.4 การพัฒนาทกัษะการวิจัย 2.4.1ก าหนดให้มีการรายงาน

ความก้าวหน้าของการวิจัยต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้

น าเสนอรายงานการวิจัยในโครงการ

ที่เกี่ยวข้องของภาควิชา 

 

2.4.1 จ านวนรายงานความ 

ก้าวหน้าของการวิจัย 

2.4.2  จ านวนผลงานที่ได้รับ

การน าเสนอ 
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แผนพฒันา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

 2.4.2 สนับสนุนการเสนอผลงาน 

วิจัยของนิสติในการประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1  ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห์ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  มีการจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – ศุกร์  

  ภาคต้น  เดือนสงิหาคม-ธนัวาคม 

  ภาคปลาย เดือนมกราคม-พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือ ศึกษารายวิชาเคมี หรือรายวิชาที่เทยีบเทา่ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ และมีคุณสมบัติทั่วไป

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

2.3.1   มีพ้ืนฐานทางการวิจัย และทกัษะในการจัดการห้องปฏบัิติการไม่เพียงพอในการเรียน

และท าปริญญานิพนธ ์

2.3.2  ทกัษะการสื่อสารทางวิชาการด้านภาษาองักฤษ ไม่เพียงพอ เช่น การฟัง การอ่าน การ

เขียน และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

2.4.1   คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้มีการปรับแผนการเรียนโดยได้มีการก าหนดให้นิสติ

เรียนชุดวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัทางวิจัยในภาคเรียนแรกที่เข้าเรียน อกีทั้งมีเพ่ิมรายวิชาบังคับของ

หลักสตูร ในกลุ่มระเบียบวิธวิีจัย และการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ เพ่ือให้นิสติมีความ

เข้าใจในหลักการวิจัย และเตรียมความพร้อมในการท าปริญญานิพนธต่์อไป 
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2.4.2   จัดกจิกรรมเสริม หรือส่งเสริมให้นิสติฝึกทกัษะการสื่อสารวิชาการด้านภาษาองักฤษจาก

การอ่าน หนังสอื วารสารวิชาการที่เป็นภาษาองักฤษก่อนเปิดภาคเรียน และในภาคเรียนแรกจัดกจิกรรม

ติดตามผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งให้ฝึกทกัษะการฟังในรายวิชาสัมมนาร่วมกบัหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ 

ก่อนจะน าเสนอสมัมนาเป็นภาษาองักฤษในการสมัมนาคร้ังที่ 2 และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการประชุม

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเน่ือง  

 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 10 10 10 10 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา

เคมีประยุกต์ 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 

 

   

 

 

2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายการ ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 39,450.00 39,450.00 

1.1 หลกัสูตรภาษาไทย   

1.1.1 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน (เมือ่มีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)   

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ช่ัวโมง)  32,400.00  

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ช่ัวโมง)  -  

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอ่ืน   

ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 900 บาท/ช่ัวโมง -  
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1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารยพ์ิเศษ   

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อช่ัวโมง (ต้องไม่เกนิ 180ช่ัวโมง) 1,000.00  

1.2 ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ    

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  2,000.00 35,400.00 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 500.00 35,900.00 

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  2,000.00 37,900.00 

ค่าครภุณัฑท์ี่ใช้สาหรับนิสติ  1,200.00 39,100.00 

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 350.00 39,450.00 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร - 39,450.00 

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 9,862.50 49,312.50 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)  2,465.63 41,915.63 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)  2,465.63 44,381.25 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค  

(ร้อยละ 10 ถ้ามี) 
4,931.25 49,312.50 

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12,900.00 62,212.50 

หลกัสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 150,000 บาท   

3.1 กรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00 51,812.50 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์   

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นิสติ 1 คน) 3,500.00 55,312.50 

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00 57,812.50 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์   

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00 60,312.50 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสติ 1 คน) 1,500.00 61,812.50 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดทา้ย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400.00 62,212.50 

4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 33,740.00 95,952.50 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 บาท/ปี)  10,900.00 73,112.50 

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  6,000.00 79,112.50 

4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)  2,080.00 81,192.50 

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)  14,760.00 95,952.50 

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 23,988.13 119,940.63 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร  119,940.63 

                                      ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  120,000 

      

 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกติ และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ 11 หน่วยกติ 

  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกติ 

  ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

   

  3.1.3 รายวิชา   

3.1.3.1  หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน  11 หน่วยกิต  ดังน้ี 

 ชุดวิชาหลกัการวิจัยทางเคมี 4 หน่วยกิต 

คม561 สมัมนาเคมี 1   1(0-2-1) 

CH561 Chemistry Seminar 1  

คม570 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี    1(1-0-2) 

CH570 Chemistry Research Methodology                                        

คม571 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการวิจัย    2(1-2-3) 

CH571 Safety Management in the Research Laboratory  

   

 ชุดวิชาบูรณาการและนวตักรรมทางเคมี 7 หน่วยกิต 

คม562 สมัมนาเคมี 2 1(0-2-1) 

CH562 Chemistry Seminar 2  

คม572 จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณและทรัพย์สนิทางปัญญา    1(1-0-2) 

CH572 Research Ethics, Code of Conduct and Intellectual Property for Research 

CH573 การจัดการทางนวัตกรรมเคมี    3(2-2-5) 

CH573 Innovation Management in Chemistry  
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3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 13  หน่วยกติ  โดยเลือกตามกลุ่มวิชาอย่างน้อย 

2 กลุ่มรายวิชา โดยประกอบด้วยชุดวิชา 9 หน่วยกติ อย่างน้อย  1 ชุดวิชา และชุดวิชา 4 หน่วยกติ อย่าง

น้อย 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาดังน้ี หรือสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสตูร นอกส่วนงาน และนอก

มหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

คม574 หัวข้อพิเศษทางเคมี    2(1-2-3) 

CH574 Selected  Topics  in  Chemistry   

 ชุดวิชาเคมีอนนิทรีย ์  9 หน่วยกิต 

คม516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสชัิน 3(2-2-5) 

CH516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

CH517 Kinetics  and  Mechanisms  of  Reactions in Inorganic Chemistry 

คม558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 3(2-2-5) 

CH558 Spectroanalytical Chemistry  

 ชุดวิชาเคมีอินทรีย ์ 9 หน่วยกิต 

คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 3(2-2-5) 

CH525 Spectroscopic  Techniques  in  Organic  Chemistry  

คม527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู และกลไกของปฏกิริิยา 3(2-2-5) 

CH527 Advanced Organic Reactions and Mechanism  

คม528 การสงัเคราะห์ทางเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

CH528 Advanced Organic Synthesis  

 ชุดวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์ 9 หน่วยกิต 

คม530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 

CH530 Group Theory and Molecular Spectroscopy  

คม533 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ และจลนพลศาสตร์เคมี 3(2-2-5) 

CH533 statistical thermodynamics and chemical kinetics  

คม534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 3(3-0-6) 

CH534 Mathematical Methods and Quantum Chemistry  

 ชุดวิชาชีวเคมี 9 หน่วยกิต 

คม541 ชีวเคมีและชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6) 

CH541 Advanced Biochemistry and Molecular Bioscience  

คม542 ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุมทางชีวเคมี 3(3-0-6) 

CH542 Cellular Biochemistry and Biochemical Regulation  

คม596 เทคนิคเชิงบูรณาการในการวิจัยทางชีวเคมี 3(1-6-2) 

CH596 Integrated Techniques in Biochemical Research  
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 ชุดวิชาเคมีวิเคราะห ์ 9 หน่วยกิต 

คม558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 3(2-2-5) 

CH558 Spectroanalytical Chemistry  

คม559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 

CH559 Electroanalytical Chemistry  

คม655 เทคนิคการแยกสาร  3(2-2-5) 

CH655 Separation  Techniques  

 ชุดวิชาเคมีอินทรียป์ระยุกต ์ 4 หน่วยกิต 

คม521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์ 2(2-0-4) 

CH521 Heterocyclic Chemistry and Applications  

คม524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติและการประยุกต์ 2(2-0-4) 

CH524 Natural Products and Applications  

 ชุดวิชาเคมีคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบโมเลกุลใหม่ 4 หน่วยกิต 

คม585 เคมีเชิงค านวณ 2(1-2-3) 

CH585 Computational Chemistry  

คม636 เคมีค านวณเชิงประยุกต์ 2(1-3-2) 

CH636 Applied Computational Chemistry  

 ชุดวิชาเทคโนโลยีส าหรบัการวิเคราะหท์างเคมี 4 หน่วยกิต 

คม674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

CH674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

คม650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

CH650 Environmental Analytical Chemistry  

 ชุดวิชาการท านายโครงสรา้งและหนา้ทีข่องโปรตีน 4 หน่วยกิต 

คม643 ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีวฟิสกิส์ของโปรตีน 2(1-2-3) 

CH643 Bioinformatics and Protein Biophysics  

คม645   จีโนมิกสแ์ละโปรตีโอมิกส์ 2(2-0-4) 

CH645 Genomics and Proteomics  

   

 ชุดวิชาพนัธุวิศวกรรมส าหรบัชีวเคมีสมยัใหม่ 4 หน่วยกิต 

คม644 พันธุวิศวกรรม 2(2-0-4) 

CH644 Genetic Engineering  

คม691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-0) 

CH691 Genetic Engineering Laboratory  

 ชุดวิชาเคมีอุตสาหกรรม 4 หน่วยกิต 

คม575 อุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
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3.1.3.4 ปริญญานิพนธ ์    ก าหนดให้เรียน  12  หน่วยกติ 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท      12 หน่วยกติ 

GRT691 Master’s Thesis  

 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

1.   ความหมายของรหสัตวัอกัษร 

คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 

2.  ความหมายของรหสัตวัเลข  

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาเคมี 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3.  ความหมายของเลขรหสัวิชา   สาขาวิชาเคมี 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึงหมวดวิชาดังต่อไปนี้  

 1 หมายถึง เคมีอนินทรีย์ 

 2 หมายถึง เคมีอนิทรีย์ 

 3 หมายถึง เคมีเชิงฟิสกิส์ 

 4 หมายถึง ชีวเคมี 

 5 หมายถึง เคมีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 

 6 หมายถึง สมัมนาหรือโครงงาน 

 7, 8 หมายถึง การประยุกต์ทางเคมี 

 9 หมายถึง ปฏบัิติการเคมี/ปริญญานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH575 Food Industry  

คม576 อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

CH576 Polymer Industry  
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         3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

ชุดวิชาบงัคบั  ชุดวิชาบงัคบั  

ชุดวิชาหลกัการวิจัยทางเคมี 4 หน่วยกิต ชดุวิชาบูรณาการและนวตักรรมทางเคม ี 7 หน่วยกิต 

คม561 สมัมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม562 สมัมนาเคมี 2 1(0-2-1) 

คม570 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี    1(1-0-2) คม572 จริยธรรมการวิจัย 

จรรยาบรรณและทรัพย์สนิทางปัญญา 

1(1-0-2) 

คม571การจัดการความปลอดภัย

ในห้องปฏบัิติการ 

2(1-2-3) คม573 การจัดการทางนวัตกรรมเคมี 3(2-2-5) 

คม574 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3) 

ชุดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต ชุดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า 4 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต  ไม่นอ้ยกว่า 13 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ไม่นอ้ยกว่า 11 หน่วยกิต 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์                                

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                              

6 หน่วยกิต ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                                                 

6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ   นิสติในหลักสตูรทุกคนจะต้องเข้าร่วมในรายวิชาสัมมนาในทุกภาคเรียน หลังจาก 

   ลงทะเบียนในชุดวิชาครบแล้ว จนกว่าจะส าเรจ็การศึกษา โดยไม่นบัหน่วยกิต 

   

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั 

 ชุดวิชาหลกัการวิจัยทางเคมี  

คม561  สมัมนาเคมี 1                                                                                                           1(0-2-1) 

CH561 Chemistry Seminar 1  

                ศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยใหม่ที่ส าคัญทางเคมี วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการวิจัย วิจารณ์ 

สงัเคราะห์องค์ความรู้ น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัที่ประชุม 

                 Studies on new important research articles in chemistry, analyzing research progress,  

  criticizing and synthesis the knowledge, presenting and exchanging knowledge in the meeting. 

คม570 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี 1(1-0-2) 

CH570 Chemistry Research Methodology  

                 เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีจากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียนโครงร่าง

วิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล และการเตรียมเอกสารวิจัยทางเคมี

เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
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                Techniques for searching and analyzing chemistry information from journal and 

databases, writing the research proposal and procedures, collecting, analyzing and summarizing 

results, preparation of chemistry research papers for dissemination of results. 

คม571 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการวิจัย    2(1-2-3) 

CH571 Safety Management in the Research Laboratory  

                กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมี ความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และมาตราฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ 

มอก 2677-2558 รวมถึงแนวปฏิบัติและระบบการประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตราฐาน ESPReL  

คู่มือมาตรฐานการปฏบัิติงาน การบ่งช้ีความเป็นอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

แผนยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ และการตรวจติดตามภายใน 

                 Case studies of chemical accidents, knowledge on laws, Occupational safety, health 

and environment Act, Laboratory safety standard of TISI 2677-2015, Guidelines and systems of 

laboratory assessment according to ESPReL, standards of operations, hazard identification, risk 

assessement and risk management, laboratory Safety improvement plan and internal audit. 

 ชุดวิชาบูรณาการและนวตักรรมทางเคมี  

คม562 สมัมนาเคมี 2  1(0-2-1) 

CH562 Chemistry Seminar 2  

       ค้นคว้าบทความวิจัยทางเคมีที่ส าคัญและทันสมัย  วิเคราะห์ความก้าวหน้างานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ วิจารณ์ สังเคราะห์องค์ความรู้ น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับที่

ประชุมเป็นภาษาองักฤษ 

       Studies on modern and important research articles in chemistry, analyzing research 

progress relating to thesis, criticizing and synthesizing the knowledge, presenting and exchanging 

knowledge in the meeting with engligh lanquage. 

คม572 จริยธรมการวิจัย จรรยาบรรณและทรัพย์สนิทางปัญญา 1(1-0-2) 

CH572 Research Ethics, Code of Conduct and Intellectual Property for Research 

                จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ เป็นสากล 

ลิขสทิธิ์ สทิธบัิตร ทรัพย์สนิทางปัญญาทางเคมี 

                Research ethics, code of conduct in research, international intellectuall property, 

copyright, patent, intellectual property in chemistry. 

CH573 การจัดการทางนวัตกรรมเคมี    3(2-2-5) 

CH573 Innovation Management in Chemistry  

                ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเคมี กระบวนการสร้างนวัตกรรม การ

น าไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรมทางเคมี การน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติและการใช้เชิง

พาณิชย ์
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               Studies of concepts and theories related to chemical innovations, process of innovation, 

implementation, evaluation, improvement of innovation in chemistry. Lauching innovation to 

market for commercial purpose. 

คม574 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3) 

CH574 Selected Topics in Chemistry  

                 ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมี และการประยุกต์ใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

                 Theoretical advances and currently important research in chemistry and its application 

in acadmic study. 

หมวดวิชาเลือก 

 ชุดวิชาเคมีอนนิทรีย ์  

คม516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 3(2-2-5) 

CH516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

                 โครงสร้างและการสร้างพันธะในสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสชัิน วิธกีาร

สงัเคราะห์ โดยจ าแนกตามชนิดของลิแกนด์และการสร้างพันธะ ปฏกิริิยาของสารอนิทรีย์กบัโลหะแทรนสิ

ชัน ปฏกิริิยาการเติม การก าจัดและปฏกิริิยาการแลกเปล่ียน การประยุกต์ของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของ

โลหะแทรนสชัิน ในด้านวัสดุศาสตร์ ทางการแพทย์ เคมีอุตสาหกรรม 

                Structure and bonding in organometallic complexes, synthetic method by classified the 

type of ligand and bond formation, Interactions of organic substances with transition metals, 

addition reaction, removal and exchange reaction, application of metal-organic complexes of 

transition metals in material, medical and industry. 

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาในเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

CH517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry  

หลักการของจลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  

ปฏกิิริยาแทนที่ของสารประกอบอนินทรีย์ที่มีโครงสร้างแบบจัตุรัสระนาบและแบบทรงแปดหน้า  และการ

น าไปประยุกต์ 

Principles of kinetics and mechanisms of chemical reactions, oxidation-reduction 

reaction, displacement reaction of inorganic compounds with square planar and octahedral structure 

and its applications. 

คม558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 3(2-2-5) 

CH558 Spectroanalytical Chemistry  

สมบัติการดูดกลืนและการคายคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ 

วิธกีารวิเคราะห์ รายละเอียดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีแต่ละประเภท และการ

ประยุกต์ใช้ในด้านอาหาร เภสชัศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
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Properties of atomic and molecular absorption/emission of electromagnetic radiation,  

principles and analytical methods based on spectroscopy, and their applications on food, 

pharmaceutical, forensic science, and environment. 

 ชุดวิชาเคมีอินทรีย ์  

คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 3(2-2-5) 

CH525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry  

                หลักการทางสเปกโทรสโกปีในการพิสจูน์โครงสร้างของสารประกอบอนิทรีย์ เทคนิค

อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี เทคนิคแมสสเปกโทรเม

ตรีและการประยุกต์ใช้ 

Spectroscopic principles for structure determination of organic compounds, infrared 

spectroscopy technique, nuclear magnetic resonance spectroscopy technique, mass spectrometry 

technique and their applications. 

คม527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู และกลไกของปฏกิริิยา 3(2-2-5) 

CH527 Advanced Organic Reactions and Mechanism  

ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์สมัยใหม่ ปฏกิริิยาเพอริไซคลิก ปฏกิริิยาทางแสง  สารมัธยันตร์ของ

ปฏกิริิยา การประยุกต์ใช้โลหะทรานซิชันในเคมีอนิทรีย์ หลักส าคัญในการพิจารณากลไกของปฏกิริิยาเคมี

อนิทรีย์ ผลทางสเตอริโออเิลก็ทรอนิกส ์จลนพลศาสตร์ของไอโซโทป ความสมัพันธร์ะหว่างโครงสร้างและ

ความว่องไวของปฏกิริิยา  

Modern organic reactions, pericyclic reactions, photochemical reactions, reactive 

species, applications of organotransition metals in organic chemistry, determining organic reaction 

mechanisms, stereoelectronic effects, kinetic isotope effects, structure and chemical reactivity 

relationships. 

คม528 การสงัเคราะห์ทางเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

CH528 Advanced Organic Synthesis  

ความก้าวหน้าของวิธีสังเคราะห์สารอินทรีย์ในปัจจุบัน  การวิเคราะห์และการวางแผน

สังเคราะห์สารอินทรีย์แบบย้อนกลับ เพ่ือไปสู่โมเลกุลเป้าหมาย เคมีคอมบิเนทอเรียลและการประยุกต์ใช้

ในการสังเคราะห์ยา การติดตามปฏกิิริยาในวัฏภาคของแขง็โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี เคมีชีวอินทรีย์ และ

การประยุกต์ใช้เคมีอนิทรีย์ในทางชีวภาพ 

Advanced methods of organic synthesis, retrosynthetic analysis, combinatorial 

chemistry and applications in drug synthesis, monitoring solid-phase reactions by using 

spectroscopic methods, bioorganic chemistry, and applications of organic chemistry in biology. 

 ชุดวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์  

คม530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 

CH530 Group Theory and Molecular Spectroscopy  
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ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรเชิงโมเลกุลและสมมาตรกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่มใน

กลศาสตร์ควอนตัม การรวมเชิงเส้นแบบสมมาตร ทฤษฎีออร์บิทลัเชิงโมเลกุล และออร์บิทลัเชิงโมเลกุล 

ทฤษฎีสนามลิแกนด์และการสั่นของโมเลกุล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกลุ่มกบัสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล และ

ไฮบริดออร์บิทลั 

                Molecular symmetry and group theory, representation of group theory and quantum 

mechanics, symmetry-adapted linear combinations, molecular orbital theory and applications in 

organic and inorganic compounds, molecular vibrations, applications of group theory in molecular 

spectroscopy. 

คม533 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ และจลนพลศาสตร์เคมี 3(2-2-5) 

CH533 Statistical Thermodynamics and Chemical Kinetics  

การประยุตกใ์ช้ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ ทฤษฎีการปะทะ ทฤษฎีสภาวะกระตุ้นอธิบาย

ระบบอนุภาคและสมบัติของสาร ปฏกิริิยาซับซ้อน ปฏกิริิยาลูกโซ่ และกลไกการเกดิปฏกิริิยา 

                 Application of statistical thermodynamics theory, collision theory, transition state 

theory in explanation of particle system and properties of substances, complex reactions, chain 

reaction and reaction mechanism.  

คม534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 3(3-0-6) 

CH534 Mathematical Methods and Quantum Chemistry  

                วิธคีณิตศาสตร์และการประยุกต์กบัทฤษฎีทางเคมีเชิงฟิสกิส ์ ตัวด าเนินการ ฟังกชั์นคล่ืน 

โครงสร้างและสมบัติของอะตอมที่มีหน่ึงอเิลก็ตรอนและหลายอิเลก็ตรอน ทฤษฎีและวิธกีารประมาณค่า 

ทฤษฎีพันธะเคมีในโมเลกุล 

                       Essential mathematics and applications in physical chemistry, operator, Schrodinger’s 

equations, many electron atoms, polyatomic molecules, theory and approximation methods, 

molecular orbital theory. 

 ชุดวิชาชีวเคมี  

คม541 ชีวเคมีและชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6) 

CH541 Advanced Biochemistry and Molecular Bioscience  

สมบัติ โครงสร้างและวิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลภายในเซลล์ จลนศาสตร์และกลไกการ

เร่งปฏิกิริยา และการประยุกต์ใช้ของเอนไซม์ เสถียรภาพและการวิเคราะห์โครงรูปของมหโมเลกุล การ

ท างานร่วมกันของชีวโมเลกุล โครงสร้าง โครงรูป การควบคุมการถ่ายแบบของดีเอ็นเอ และกลไก

แสดงออกของยีน 

Chemical properties, structure and metabolic pathways of intracellular biomolecules, 

kinetics catalytic mechanisms and application of enzymes, stability and scaffold analysis of 

macromolecules; the interaction of biomolecules; structure, scaffolding, control of DNA replication 

and mechanisms of gene expression. 
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คม542 ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุมทางชีวเคมี 3(3-0-6) 

CH542 Cellular Biochemistry and Biochemical Regulation  

องค์ประกอบทางชีวเคมีและกลไกการท างานของโครงร่างของเซลล์ สมบัติและการขนส่งผ่าน

เย่ือ กลไกการโอนถ่ายสญัญาณโดยช่องทางผ่านเข้าออกของไอออน   เอนไซม์ตัวรับและจี-โปรตีน การส่ง

สญัญาณของเซลล์และกลไกลการควบคุม กลไกระดับโมเลกุลวัฏจักรของเซลล์ และการตายของเซลล์ การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางชีวเคมีต่อระบบภมูิคุ้มกนัและเซลล์มะเรง็  

Biochemical constituents and mechanism of action of cytoskeleton; properties and 

transport across membranes; mechanisms of signal transduction of gate-ion channels, receptor 

enzymes and G-proteins; mechanisms of cell signaling and regulation, molecular mechnisms of cell 

cycle and cell death, application of biochemical principe to immune system and cancer cell. 

คม596 เทคนิคเชิงบูรณาการในการวิจัยทางชีวเคมี 3(1-6-2) 

CH596 Integrated Techniques in Biochemical Research  

เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาและชีวเคมี เทคนิคเบ้ืองต้นทางพันธุวิศวกรรม การ

ประยุกต์ใช้วิธีทางสเปกโทรสโกปี เทคนิคทางโครมาโทกราฟีและอเิลก็โทรโฟรีซิสส าหรับการวิเคราะห์และ

แยกสารชีวโมเลกุล 

 Basic techniques in microbiology and biochemistry, basic techniques in genetic 

engineering, application of spectrophotoscopy, chromatography and electrophoresis in analyzing and 

separating biomolecules.  

 ชุดวิชาเคมีวิเคราะห ์  

คม558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 3(2-2-5) 

CH558 Spectroanalytical Chemistry  

สมบัติการดูดกลืนและการคายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ 

วิธีการวิเคราะห์ รายละเอียดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีแต่ละประเภท และการ

ประยุกต์ใช้ในด้านอาหาร เภสชัศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

Properties of atomic and molecular absorption/emission of electromagnetic radiation,  

principles and analytical methods based on spectroscopy, and their applications on food, 

pharmaceutical, forensic science, and environment. 

คม559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 

CH559 Electroanalytical Chemistry  

หลักการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ทฤษฎีของการวัดแบบโพเทนชิโอเมตรีและโวลแทมเมตรี 

ทฤษฎีเกี่ยวกบัจลนศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าที่เกดิข้ึนที่พ้ืนผิวข้ัวไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ 

Principle of electrochemical analysis, fundamental of potentiometry and voltammetry, 

theory of kinetic of electrochemical process at electrode surface, and their applications. 

คม655 เทคนิคการแยกสาร  3(2-2-5) 

CH655 Separation  Techniques  
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                 หลักการและการประยุกต์เทคนิคทางโครมาโทกราฟีแบบต่างๆและเทคนิคอเิลก็โทรโฟรีซิส 

ส่วนประกอบและการท างานของเคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟีและอเิลก็โทรโฟรีซิส 

                 Principles and applications of chromatographic and electrophoresis techniques 

including the components and their functions. 

 ชุดวิชาเคมีอินทรียป์ระยุกต ์  

คม521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์ 2(2-0-4) 

CH521 Heterocyclic Chemistry and Applications  

โครงสร้าง สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเฮเทอโรไซคลิก การหาโครงสร้าง การ

สงัเคราะห์ และการประยุกต์ในงานวิจัย ชีวิตประจ าวัน และอุตสาหกรรม 

Structure, chemical and physical properties of heterocyclic compounds, structure 

elucidation, synthesis and applications in research, daily uses and industry. 

คม524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติและการประยุกต์ 2(2-0-4) 

CH524 Natural Products and Applications  

ประเภทของสารผลิตภัณฑธ์รรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ กระบวนการชีวสงัเคราะห์  การหา

สตูรโครงสร้าง การสังเคราะห์และการเปล่ียนแปลงของสารผลิตภัณฑธ์รรมชาติที่น่าสนใจ และการ

ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑธ์รรมชาติทางด้านอาหารเพ่ือสขุภาพ ยา การเกษตร และอุตสาหกรรม 

Classes of natural products and their biological activities, biosynthesis, structure 

elucidation, synthesis and structure modifications of interesting natural products, and applications of 

natural products in health food, medicine, agriculture and industry. 

 ชุดวิชาเคมีคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบโมเลกุลใหม่  

คม585 เคมีเชิงค านวณ 2(1-2-3) 

CH585 Computational Chemistry  

การประยุกต์ใช้ทฤษฏทีางเคมีควอนตัมที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิคการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ 

กลศาสตร์โมเลกุล การค านวณแบบเซมิเอมพิริคัล และการค านวณแบบแอบอนินิชิโอ ทฤษฏฟัีงกชั์นนัล

ความหนาแน่น และการจ าลองพลวัติเชิงโมเลกุลในการอธบิายสมบัติทางโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 

                 Application of quantum theories related to computational calculation techniques, 

molecular mechanics, semi-empirical calculations, ab initio calculations, density functional theory 

and molecular dynamic simulations to describe non-complex structural properties. 

คม636 เคมีค านวณเชิงประยุกต์ 2(1-3-2) 

CH636 Applied Computational Chemistry  

การออกแบบ พัฒนา และท านายสมบัติของโมเลกุลโดยใช้เคมีเชิงค านวณ กลศาสตร์โมเลกุล 

การค านวณแบบเซมิเอมพิริคัล และการค านวณแบบแอบอนินิชิโอ ทฤษฏฟัีงกชั์นนัลความหนาแน่น และ

การจ าลองพลวัติเชิงโมเลกุล 
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                      Design, development and prediction of molecular properties using computational chemistry, 

molecular mechanical, semi-empirical, ab initio calculations, density functional theory and molecular dynamic 

simulations. 

 ชุดวิชาเทคโนโลยีส าหรบัการวิเคราะหท์างเคมี  

คม650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

CH650 Environmental Analytical Chemistry  

การตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพของสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น า้ และดิน โดย

อาศัยเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ 

Detection and evaluation of environmental quality of air, water, and soil pollutions 

using analytical techniques. 

คม674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

CH674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

หลักการประยุกต์ความรู้ทางเคมีกบันาโนเทคโนโลยีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี

ของอนุภาคในระดับนาโน และวิธกีารสงัเคราะห์อนุภาคระดับนาโน และการประยุกต์ใช้ทางการวิเคราะห์ 

Application of chemistry for nanotechnology, physical and chemical properties of 

nanoparticles, and methods for nanoparticle synthesis, and applications for detection. 

 ชุดวิชาการท านายโครงสรา้งและหนา้ทีข่องโปรตีน  

คม643 ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีวฟิสกิส์ของโปรตีน 2(1-2-3) 

CH643 Bioinformatics and Protein Biophysics  

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางชีวเคมี และเทคนิคทางชีวเคมีเชิง

ฟิสกิสศึ์กษา ค้นคว้าทางวิชาการ ในการท านายสมบัติ โครงสร้างและหน้าที่ของกรดอะมิโนและโปรตีน 

พันธะและแรงยึดเหน่ียวในโครงสร้างของโปรตีน 

Application of bioinformatics techniques, biochemical databases, and physical 

biochemistry techniques to study and research about predicting for structure and function of amino 

acids and proteins, bonds and interactions in protein structure. 

คม645   จีโนมิกสแ์ละโปรตีโอมิกส์ 2(2-0-4) 

CH645 Genomics and Proteomics  

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัฐานข้อมูลยีนและโปรตีน การเปรียบเทยีบยีน จีโนม และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอน็เอไมโครอะเลย์ การแปรผันของจีโนมและวิวัฒนาการ  การวิเคราะห์ชนิดและ

ปริมาณของโปรตีนในสิ่งมีชีวิต การระบุชนิดและล าดับกรดอะมิโนในสายโปรตีนโดยเทคนิคทางแมสสเปก

โตรเมตรี 

Introduction of gene and protein databases, comparative genomics, application of 

microarray technology, genomic variation and evolution, and analysis of amino acid and protein 

sequences, qualitative and quantitative by mass spectrometry techniques. 
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 ชุดวิชาพนัธุวิศวกรรมส าหรบัชีวเคมีสมยัใหม่  

คม644 พันธุวิศวกรรม 2(2-0-4) 

CH644 Genetic Engineering  

หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การประยุกต์ทางพันธุวิศวกรรม การกลายพันธุ ์และ

เทคโนโลยีของยีน 

Principle of molecular genetic, application of genetic engineering, mutation and gene 

technology. 

คม691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-0) 

CH691 Genetic Engineering Laboratory  

การประยุกต์ใช้เทคนิคพีซีอาร์ในการแยกและการเพ่ิมขยายกรดนิวคลีอกิ การสร้างพลาสมิ

ดลูกผสมและการคัดเลือก  การวิเคราะห์ล าดับของดีเอน็เอด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการแสดงออก

ของยีนและโปรตีน และการท าบริสทุธิ์โปรตีนด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี 

Application of PCR technique for separation and amplification of nucleic acid, 

construction of recombinant plasmid and its selection, analysis of DNA sequences using computer 

program, analysis of gene and protein expression and protein purification using chromatographic 

techniques. 

                ชุดวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

คม575 อุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

CH575 Food Industry  

เคมีกบัการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โลกของอุตสาหกรรมอาหาร กรรมวิธกีารแปร

รูปอาหาร การประกนัคุณภาพและสขุาภิบาลอาหาร การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสมัผัส 

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                

Chemistry and food industry application, world of food industry, food processing, food 

quality assurance and sanitation, sensory evaluation, food product development, planning and 

production control in food industry. 

คม576 อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

CH576 Polymer Industry  

เคมีกบัการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การขึ้นรูปพอลิเมอร์ การตรวจวิเคราะห์พอ

ลิเมอร์ การใช้วัสดุพอลิเมอร์ เช่น พลาสติก ยาง คอมพอสติ พอลิเมอร์ชีวภาพ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ   

Chemistry and polymer industry application, polymer processing, polymer 

characterization and analysis, application of polymer materials such as plastics, rubber, composites, 

biopolymers in various industries. 

หมวดวิชาปริญญานพินธ ์

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท      12 หน่วยกติ 

GRT691 Master’s Thesis  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

      3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. สจุิตรา ศรีสงัข์ วท.บ. (เคมี), 2543  

M.Sc.(Chemistry), 2547 

 

Ph.D.(Chemistry), 2550                                         

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

- 

2 รศ.ดร. วีณา เสยีงเพราะ วท.บ.(เคมี ),2541 

วท.ด.(เคมี),2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

3 รศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  ส่งศรีโรจน์ วท.บ.(เคมี ), 2547 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี   

อนินทรีย์ประยุกต์), 2549 

Ph.D.(Chemistry), 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of York, UK 

- 

      

 3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. สจุิตรา ศรีสงัข์ วท.บ. (เคมี), 2543  

M.Sc.(Chemistry), 2547 

 

Ph.D.(Chemistry), 2550                                         

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

University of Missouri,  

St. Louis, USA 

- 

2 รศ.ดร. วีณา เสยีงเพราะ วท.บ.(เคมี ),2541 

วท.ด.(เคมี),2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

3 รศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  ส่งศรีโรจน์ วท.บ.(เคมี ), 2547 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนิ

นทรีย์ประยุกต์), 2549 

Ph.D.(Chemistry), 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of York, UK 

- 

4 ศ.ดร.สนุิตย์  สขุส าราญ วท.บ.(เคมี), 2520 

วท.ม.(เคมีอนิทรีย์), 2522 

Ph.D.(Organic Chemistry), 

2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’s University, UK 

- 

5 รศ.ดร.อภญิญา ชัยวิสทุธางกูร วท.บ.(เคมี), 2534 

Ph.D.(Chemistry), 2541 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

University of Connecticut, 

USA 

- 

6 รศ.ดร.สริิธร  สโมสร วท.บ.(เคมี), 2533  

วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2537  

Ph.D.(Chemistry), 2548 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

University of Wollongong, 

Australia 

 

 

- 
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

7 รศ.ดร.รัชนก  ป่ินแก้ว วท.บ.(เคมี), 2541 

วท.ม.(เคมีอนิทรีย์), 2544 

ปร.ด.(เคมีอนิทรีย์), 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

8 รศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 

 

วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2544 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), 

2547 

วท.ด.(วัสดุศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

9 ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ วท.บ.(เคมี), 2540 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี 

อนินทรีย์ประยุกต์), 2543 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

10 ผศ.ดร.ปิยะดา   จิตรต้ังประเสริฐ วท.บ.(เคมี), 2541 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

11 ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศรีวิไล กศ.บ.(เคมี), 2538 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2543 

กศ.ด.วิทยาศาสตรศกึษา, 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- 

12 ผศ.ดร.มณีกานต์ น า้สอาด วท.บ.(เคมี), 2541 

ปร.ด.(เคมีอนิทรีย์), 2547 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

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

วท.ม.(เคมี), 2540 

วท.ด.(เคมี), 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

14 ผศ.ดร.มะยูโซะ๊  กูโน วท.บ.(เคมี), 2538 

วท.ม.(เคมี), 2541  

ปร.ด.(เคมี), 2546 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 

15 ผศ.ดร.สเุชาวน์ ดอนพุดซา วท.บ.(ชีวเคมี), 2547 

วท.ด.(ชีวเคมี), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

16 ผศ.ดร.ณัฐพล อภริติกุล วท.บ.(เคมี), 2548 

วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2550

ปร.ด.(เคมีประยุกต์), 2555 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- 

17 ผศ.ดร.ศริิขวัญ พลประทปี วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2546 

 

วท.ม. (ชีวเคมี), 2551 

วท.ด. (ชีวเคมี), 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระ 

จอมเกล้าธนบุรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

18 ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร), 2548  

วท.ม. (พัฒนาผลิตภณัฑ ์

อุตสาหกรรมเกษตร), 2551 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 

2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

19 อ.ดร.ฐิติรัตน์ แม้นทมิ วท.บ.(เคมี), 2548 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2556 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

- 
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

20 อ.ดร.พรทพิย์ บญุศรี วท.บ.(เคมี), 2545 

วท.ม.(เคมีเชิงฟิสกิส)์, 2548 

ปร.ด.(เคมี), 2556 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 

21 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง 

 

วท.บ. (เคมี), 2552 

วท.ม. (ชีวเคมี), 2555 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศกึษา), 2560 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

22 อ.ดร.สชีุวิน   โชตชัิชวาลยกุ์ล 

 

วท.บ. (เคมี), 2551 

Ph.D. (Inorganic Chemistry), 

2558 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of Wisconsin-

Madison, USA 

- 

23 อ.ดร.นันทชิา ลิ้มชูวงค์ 

 

วท.บ. (เคมี), 2554 

วท.ม. (เคมี), 2558 

ปร.ด. (เคมี), 2560 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 ไม่มี 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ก าหนดให้นิสิตท าการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือการสร้างเคร่ืองมือเกี่ยวกบั การ

ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาเคมี 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 นิสติมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถด าเนินการวิจัย  

 และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ 

     5.3  ช่วงเวลา 

  ช้ันปีที่ 2 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต   

  12 หน่วยกติ 

     5.5  การเตรียมการ  

                     (1)  มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

  (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติก าหนดหัวข้อ และเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

(2)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลา

ที่ก  าหนด 

(3)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

เพ่ือประมวลผลรายวิชา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต /สมรรถนะของหลกัสูตร กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

1. มีทกัษะการสื่อสาร 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาทกัษะการสื่อสารและการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เตรียมความพร้อมนิสติในการ

เขียนบทความวิจัย และการ 

น าเสนอผลงานวิจัย  

3. ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงาน

วิชาการโดยใช้รูปแบบการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. สอดแทรกไปกบัการเรียนในทุก

รายวิชาโดยก าหนดให้นิสติมีการ

น าเสนองานอย่างต่อเน่ือง 

2. สมรรถนะของหลักสตูร 

มีความรู้เชิงลึกด้านเคมีเฉพาะสาขา รวมถึงวิเคราะห์ สื่อสารและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีในการพัฒนางานวิจัยที่เช่ือมโยง

นวัตกรรมได้อย่างมีระบบและปลอดภัย 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  

2. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ และมีเหตุมีผลเพ่ือ

แก้ปัญหาทางเคมี 

3. ส่งเสริมให้นิสติได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการสถานที่

จริง และผู้มีประสบการณ์  

4. ส่งเสริมการฝึกปฏบัิติการในการ

ออกแบบและเช่ือมโยงกบันวัตกรรม 

รวมถึงการน าเสนอและการวิพากย์  

5. มีการสอดแทรกคุณธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1.  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 ยึ ด มั่ น ใ น คุ ณ ธ ร ร ม 

จ ริยธรรม  มี ความ ซ่ือสัต ย์

สจุริต 

1.2  มีจิตส านึกและตระหนัก

ในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิจัย 

1.1 สอดแทรกเน้ือหาใน ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 

1.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมและใน

ร าย วิ ช ามี ก าร ป ลู ก ฝั งก า ร มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

1.1 การสังเกตและประเมินพฤติกรรม 

และการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม

และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

1.2  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ง า น ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 อธิบายในสาระหลัก ทฤษฎี

และทกัษะทางด้านเคมีที่ส าคัญ 

2.2 อธบิายในสาระความรู้เชิงลึก

ทางเคมีเฉพาะสาขา 

2.3 อธบิายการจัดการความ

ความปลอดภัยห้องปฏบัิติการ

และนวัตกรรม 

2.1 การเรียนการสอนแบบเชิง

รุก (Active Learning) 

2.2 ใช้การบรรยาย วิเคราะห์ 

อภิปรายร่วมกนั 

2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้

ตามสถานการณ์และจัดกจิกรรม

เพ่ือเสริมสร้างความรู้  

 

ประเมินความสามารถของนิสิตใน

การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) โดยประเมิน

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

การปฏิบัติงานของนิสิตในด้าน

ต่าง ๆ คือ 

(1)  ทดสอบย่อย 

(2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา

และปลายภาคการศึกษา 

(3)  รายงาน 

(4)  การน าเสนองาน 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 ประยุกต์ความรู้ในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการ 

3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

และมีเหตุมีผลเพ่ือแก้ปัญหาทาง

เคมีได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3 วางแผน สังเคราะห์ และบูรณา

การความรู้  เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้

ได้ 

3.1จัดกระบวนการเรียนรู้  การ

เรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active 

Learning)  เ พ่ื อ ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ ฝึ ก

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด 

จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์

จริง ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 

เช่น 

3.2 จัดให้มีการค้นคว้าและ

(1 )  ป ระ เมิ น จ าก งานที่ ไ ด้ รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  ประเมินจากข้อสอบที่เน้นให้

นิสติได้คิด วิเคราะห์ อธบิายแนวคิด

ของการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์

ความรู้ที่ได้เรียนมา 

(3)  ประเมินจากทักษะที่นิสติใช้ใน
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ทดลองด้วยตนเอง มีการน าเสนอ

ผลงานจากการค้นคว้า และมีการ 

อภิปรายในห้องเรียนหรือใน

ห้องสมัมนา 

3.3 จั ด ใ ห้ ก า ร น า เส น อ แ ล ะ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในช้ันเรียน 

3.4 จัดให้มีการแก้ปัญหาที่เกดิ

จากการท างานวิจัยด้วยตนเองโดย

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้

ค าแนะน า 

3.5 เชิญผู้มีประสบการณ์

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การแ ก้ ปัญหาที่ เกิด ข้ึนระห ว่าง

ท างานวิจัย 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

และจิตสาธารณะ 

4.2 สามารถปรับตัวในการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น วางตัวและแสดง

ความคิดเหน็ได้อย่างเหมาะสมกบั

บทบาท หน้าที่    

4.1 การเรียนการสอนแบบเชิง

รุก (Active Learning) 

4.2 มอบหมายงานให้จัดท าเป็น

กลุ่ม 

4.1 การสงัเกตและประเมิน

พฤติกรรมในช้ันเรียน และการเข้า

ร่วมกจิกรรม 

4.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

การวิพากย์วิจารณ์ในช้ันเรียน และ

การยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความ

คิดเหน็แตกต่าง 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1  ใช้วิธทีางสถิติในการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สบืค้นและติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

5.3 สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

5.1 การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

5.2  ฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3  การมอบหมายงานให้สืบ ค้น 

ค้นค ว้าด้ วยตนเอง รวบรวมและ

น าเสนอข้อมูล 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และจากการน าเสนอผลงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์สจุริต 

1.2  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิจัย 

2. ด้านความรู้ 2.1 อธิบายในสาระหลัก ทฤษฎีและทักษะทางด้านเคมีที่

ส  าคัญ 

2.2  อธบิายในสาระความรู้ เชิงลึกทางเคมีเฉพาะสาขา 

2.3 อธิบายการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและ

นวัตกรรม 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 ประยุกต์ความรู้ ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

3.2  คิดวิ เคราะห์อ ย่างเป็นระบบ และมี เหตุ มีผลเพ่ื อ

แก้ปัญหาทางเคมีได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3  วางแผน สงัเคราะห์ และบูรณาการความรู้  เพ่ือต่อยอด

องค์ความรู้ได้ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และจิตสาธารณะ 

4.2 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกบัผู้อื่น วางตัวและ

แสดงความคิดเหน็ได้อย่างเหมาะสมกบับทบาท หน้าที่    

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 ใช้วิธทีางสถิติในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ 

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

5.3 สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะ

ความสมัพั

นธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

หมวดวิชาบงัคบั              
คม561 สมัมนาเคม ี1 ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● 

คม562 สมัมนาเคม ี2 ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● 

คม570 ระเบยีบวิธวีิจัยทางเคม ี ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ 

คม571 การจัดการความปลอดภัย

ในห้องปฏบิตักิาร 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ 

คม572 จริยธรรมการวิจัย 

จรรยาบรรณและทรพัย์สนิทาง

ปัญญา 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● 

คม573 การจัดการทางนวัตกรรม

เคม ี

● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● 

คม574 หัวข้อพิเศษทางเคมี ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

หมวดวิชาเลือก              

คม516 เคมขีองสารเชงิซ้อนโลหะ

อนิทรีย์ของโลหะแทรนสชินั 

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไก

ของปฏกิริิยาเคมอีนนิทรีย์ 

○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม521 เคมขีองสารเฮเทอโรไซ

คลิกและการประยุกต ์

●   ● ○ ●    ●  ● ○ 

คม524ผลิตภัณฑธ์รรมชาตแิละ

การประยุกต ์

●    ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ 

คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโก

ปีในเคมอีนิทรีย์ 

●  ● ○  ● ● ○ ● ● ○ ● ○ 

คม527 ปฏกิริิยาเคมอีนิทรีย์ขั้น

สงู และกลไกของปฏกิริิยา 

●  ● ○  ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ 

คม528 การสงัเคราะห์ทางเคมี

อนิทรีย์ขั้นสงู 

 

●  ●   ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ 
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รายวิชา ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะ

ความสมัพั

นธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

คม530 ทฤษฎกีลุ่มและสเปก    

โทรสโกปีระดบัโมเลกุล 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ● ○ ● ○ 

คม533 อณุหพลศาสตร์เชงิสถติ ิ

และจลนพลศาสตร์เคม ี

● ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ● ○ ● ○ 

คม534 วิธคีณติศาสตร์และเคมี

ควอนตมั 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม541 ชีวเคมแีละชวีวิทยาศาสตร์

ระดบัโมเลกุลขั้นสงู 

○ ● ● ●  ● ● ○ ○ ●  ● ● 

คม542 ชีวเคมรีะดบัเซลล์และการ

ควบคุมทางชีวเคม ี

○ ● ● ●  ● ● ○ ○ ●  ● ● 

คม558 เคมวีิเคราะห์ทางสเปกโท

รสโกปี 

○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม559 เคมวีิเคราะห์ทางไฟฟ้า ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 

คม575 อตุสาหกรรมอาหาร ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 

คม576 อตุสาหกรรมพอลิเมอร์ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● 

คม585 เคมเีชิงค านวณ ○ ● ● ●  ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม596 เทคนิคเชงิบูรณาการใน

การวิจัยทางชวีเคม ี

● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

คม636 เคมคี านวณเชงิประยุกต์ ○ ● ● ●  ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม643 ชีวสารสนเทศศาสตร์และ

ชีวฟิสกิสข์องโปรตนี 

○ ● ● ●  ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

คม644 พันธวุิศวกรรม ○ ● ● ●  ● ● ○ ● ○  ● ● 

คม645 จีโนมกิสแ์ละโปรตโีอมกิส ์ ○ ● ● ●  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

คม650 เคมวีิเคราะห์ทาง

สิ่งแวดล้อม 

○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม655 เทคนิคการแยกสาร ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

คม674 การประยุกตเ์คมใีนนาโน

เทคโนโลยี 

○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

คม691 ปฏบิตักิารพันธวุิศวกรรม ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 
ปพท691ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสติซ่ึงเป็นตามเกณฑก์าร

ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูข้ณะนิสิตก าลงัศึกษา 

   โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรท าหน้าที่ก  ากบัดูแลการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ในระดับ

รายวิชา ระดับช้ันปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธกีารประเมิน 

เคร่ืองมือประเมิน เกณฑก์ารประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา โดยนิสติ มาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

• ประเมินจากความคิดเหน็ของบัณฑติที่จบการศึกษา 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 

 3.2   ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 3.3   เสนอปริญญานิพนธเ์ป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธข์ั้น

สดุท้าย 

 3.4   การตีพิมพ์เผยแพร่ปริญญานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธต์ามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

 3.5   เกณฑอ์ื่นๆ   (ระบุ) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสตูรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็น

ครู ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ 

เทคนิควิธกีารสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอยีดรายวิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา และ

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

2. หลักสตูรช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสตูร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอยีดหลักสตูร คู่มือการศึกษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

3. หลักสตูรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรือจัดให้

สอน ร่วมกบัอาจารย์ที่มีประสบการณ์ (ถ้ามี) 

หลักสตูรก าหนดอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม 

ความก้าวหน้าในการปฏบัิติงานของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์  

 1. การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

การเรียนรู้  เทคนิควิธกีารสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย

เพ่ือ พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอยีดรายวิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา 

และระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเน่ือง  

1.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  

 2. การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ

สอน กบัการบริการทางวิชาการแก่สงัค เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพ อย่างต่อเน่ือง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสมัมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

     การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในหลักสตูร ดังน้ี  

 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์บัสาขาวิชา

ขั้นต ่า ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่าง

น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเหน็ของคณะกรรมการวิพากษ์และ

พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ของนโยบาย เศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
2. บณัฑิต 

- มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ที่เทยีบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 

3) ด้านทกัษะทางปัญญา  4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ

จากวันที่ส าเรจ็การศึกษา 

- หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะท้อนผลลัพธ์

การเรียนรู้  ของหลักสตูรก่อนจบการศึกษา (ถ้ามี)  

 

3. นสิิต 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก

และคุณสมบัติ ของนิสิตที่เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เพ่ือให้นิสติมีความพร้อม ในการเรียนและสามารถส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสตูร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างจิตส านึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 - หลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ สังคม และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่นิสิต โดยมีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้า

ปรึกษาได้ 

 - หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม 

ประเมิน และ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ มี

ประสทิธภิาพ โดยมีการ ประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน 

 

4. อาจารย ์

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับ

ระเบียบ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐาน

ความสามารถ ภาษาองักฤษของอาจารย์ประจ า 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มี

ความรู้เกี่ยวกับ หลักการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและ

เทคโนโลยีดิจิทลัใน การเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนา

อาจารย์ ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร 

(UK Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มึความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 

การวิจัย การบริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสตูร 

 - มีการก ากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทาง วิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด 

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education)  และ

สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบาย

รัฐบาล และแผนพัฒนา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 - มีการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏบัิติด้วยตนเอง เรียนรู้และ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกับ

การท างาน การฝึกงาน และการวิจัย 
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 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและ วัฒนธรรม 

 - มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในรายวิชา

หรือเน้ือหา ที่สอน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้   

 - มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเกณฑก์ารประเมิน

และการ ตัดสนิผลที่ชัดเจนและเช่ือถือได้ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

      - มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ที่จ าเป็น ต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ตามที่ก  าหนดได้ (หลักสตูรขยายความสิ่งสนับการเรียนรู้ เพ่ิมเติม)  

 - มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสติที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2565 

ปีท่ี 2 

2566. 

ปีท่ี 3 

2567 

ปีท่ี 4 

2568 

ปีท่ี 5 

2569 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสีว่นร่วมใน 

       การประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน 

       หลักสตูร 

     

(2)  มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/ 

       สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3)  มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ 

       ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

       ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ 

       ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5  

       และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

       ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7  

       ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6)  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ   

       เรียนรู้  ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ  

       25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน  

       หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ 

       ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารยใ์หม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9)  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  

       และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ 

         การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ  

        ปี 

     

(11)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ 

         คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

-     

(12)  ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่  

         เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

  2.  ประเมินประสิทธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

  3.  ประเมินกลยุทธก์ารสอนโดยทมีผู้สอนหรือระดับภาควิชา 

3.  ประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

    4.  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1. ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนในทุก 

ด้าน เช่น กลวิธกีารสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน เป็นต้น 

    2. สงัเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร/ประธานหลักสตูร/ทมีผู้สอน 

3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

4. การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่

นิสติต้องการ 

5. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกล

ยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี  

โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากนิสิตในแต่ละช้ันปี ประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และ

ประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

  2. คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการให้มีการประเมินหลักสตูรในทุกปี โดยเกบ็รวบรวมข้อมูล จากผู้

ประเมินที่เป็นนิสติช้ันปีสดุท้ายและผู้ใช้บัณฑติ 

   3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด าเนินการให้มีการประเมินหลักสตูรทุกปี ตามกระบวนการของ

มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และหลักสตูรจะ

ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรในปีถัดไป 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ

ประกนัคุณภาพภายใน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชาจากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์และนิสติ  

กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทนัทซ่ึีงถือเป็นการปรับปรุงหลักสตูร

เลก็น้อย ที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสตูร 

4.2 จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์ 

ผู้เกี่ยวข้อง และเสนอประเดน็ที่จ าเป็นในการปรับปรุง 

4.3     จัดประชุม สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธก์ารสอน โดยใช้ผลการ 

ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง 

4.4    เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

หลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 

      4.5   หลักสตูรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เสนอ คณะกรรมการ 

กล่ันกรองหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการมหาวิทยาลัย  พิจารณาให้

ความเหน็ชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลังจากน้ันจัดท าเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอ ต่อ 

สป.อว. 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรและวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์ของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 

โดยมีการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังน้ี 

1. คุณวรรณฤดี จิตติเรืองเกียรติ     ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ผศ.ดร.พิชิต สดุตา  อาจารย์ภาควิชาเคมี/ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 

     ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. นางสาวพิชญา หมื่นศรี  ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยี 

4. นางสาวเมธาชนันท ์ใจตรง Senior product development บ.เฮก้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุติ คือ 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ถ้าเป็นไปได้ช่ือหลักสูตรจะปรับปรุง

ให้มีความสนใจมากขึ้ น  เพ่ื อ ให้

ผู้สนใจศึกษาต่อเห็นว่าหลักสูตรน้ี

เป็นหลักสูตรเชิงประยุกต์เน้นการ

สร้างนวัตกรรม 

คงเดิม  เน่ืองจากเป็นรายวิชาเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพให้กบับัณฑติในการ

ประยุกต์ใช้เทา่นั้น 

ควรปรับลดให้จ านวนหน่วยกิตของ

การศึกษารายวิชาให้น้อยกว่า 24 

หน่วยกิต เพ่ือเอื้ อเวลาให้ ผู้ เรียน

สามารถด าเนินการวิจัยให้เรว็ขึ้น 

คงเดิม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมเสริม

ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ 

สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ จากการวิจัย ตลอดทั้งการมี

ทักษะหรือสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการทางด้านเคมีหรือด้าน

อื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการจัดการศึกษา

ของหลักสตูร 

ระบุเพ่ิมแล้วในรายวิชา คม

573  

 

ควรจัดเพ่ิมการเรียนการสอนวิชา

เหล่านี้ ในหมวดวิชา บังคับ  

1. พ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะห์ส าหรับ

งานวิจัย  

2. เคมีวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือ  

ดังน้ันจึงคิดว่าทั้งสองหลักสูตรน้ีมี

ความส าคัญและจ าเป็นมากในการ

ท างานต่อไป 

 

หลักสตูรได้ออกแบบการ

ทบทวนทกัษะที่เกี่ยวข้องใน

รายวิชาด้านเคมีวิเคราะห์ อีก

ทั้งในการท าวิจัยจะได้รับการ

ดูแลเพ่ิมเติมโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

อาจจะเพ่ิมเติมวิชาที่เฉพาะทางมาก

ขึ้ น เช่นด้าน พลังงาน, วัสดุศาสตร์, 

เคมีการแพทย์, เซ็นเซอร์ทางเคมี 

และเคมีอุตสาหกรรม เน่ืองจากสาขา

ที่กล่าวมาทั้งหมด น้ี สามารถที่จะ

พัฒ น าต่ อยอดผลงานท างด้ าน

เทคโนโลยี และต้นแบบเชิงพาณิชย์ 

เพ่ือสร้างผลกระทบที่ มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศชาติ

ได้เป็นอย่างสงู 

ได้เพ่ิมเติมในค าอธบิาย

รายวิชา คม516 คม558 คม

524 และคม655  

 

เสนอให้เล่มปริญญานิพนธ์ และการ

สอบปากเปล่า เป็น ภาษาองักฤษ 

ได้เพ่ิมเติมในเกณฑก์ารจบ

การศึกษาให้เป็นทางเลือกใน

การเขียนเล่มปริญญานิพนธ์

เป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษ 

 

นอกจากการสนับสนุนด้านทุนท าา

วิจัยแล้ว อยากให้ทางมหาวิทยาลัย 

1.พิ จ ารณ าเร่ื อ งเค ร่ือ งมื อ ห รือ 

อุปกรณ์ ในการท าวิจัย ให้มีความ

พ ร้อมและมีความ  ทัน สมั ย(ถ้ า

เป็นไปได้) เพ่ือสร้างความสะดวก

ให้แก่ อาจารย์ในการท างานวิจัย  

2. ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างเครือข่าย

กับองค์กรภายนอก หรือภาคเอกชน 

เพ่ือจะได้ทราบและเข้าถึงปัญหา 

หรือความต้องการต่างๆและน ามา

พัฒนาต่อยอด งานวิจัยให้น าไปใช้ได้

จริง อีกทั้งยังท าให้เกิดการบูรณาการ

งานวิจัยร่วมกนัในหลายภาคส่วน 

คณาจารย์และนิสติใน

หลักสตูรจ านวนมากมีการท า

วิจัยและได้รับทุนสนับสนุน

ทุนวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอก เช่น ทุน TGIST 

จาก สวทช หรือทุน PERCH  

เป็นต้น 

 

ความรู้เฉพาะสาขาสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้อย่างหลากเหลาย 

เช่น specialist หรือเป็น R&D ซ่ึงท า

ได้ทั้ งด้านยา เค ร่ืองส าอางค์และ

อาหาร 

 

 

ได้เพ่ิมเติมในอาชีพที่

ประกอบได้แล้ว 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

รายวิชาคม572 และคม573 น่าจะ

เป็นประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ใน

อนาคตได้ ส่วนวิชาสัมมนาที่ มีการ

ป รั บ ไป อ ยู่ ใน ช้ั น ปี ที่ 1 จ ะ เป็ น

ประโยชน์กับนิสิตมาก ช้ันปีที่ 2 จะ

ได้ท าวิจัยอย่างเตม็ที่ 

ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

คม521 มีการปรับเปล่ียนเป็นการ

ประยุกต์ ใช้ ในงาน วิ จัยแทนการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ

อุตสาหกรรม คิดว่าในส่วนของการ

ประยุกต์ ใช้ในอุตสาหกรรมยังมี

ความจ าเป็น น่าจะเป็นองค์ความรู้ที่

ใช้ได้ทั้งในงานวิจัยและสอดคล้องกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

หลักสตูรได้ปรับประยุกต์ใช้

ในงานวิจัยเพ่ิมเติม 
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นในการพฒันาหลกัสูตร วท.ม.เคมี  

กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑติ/นายจ้าง  จ านวน 8 คน 

กลุ่มที่ 2 อาจาย์ผู้สอน   จ านวน 12 คน 

กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า   จ านวน 25 คน 

กลุ่มที่ 4 นิสติปัจจุบัน   จ านวน 10 คน 

โดยการกรอกแบบสอบถาม ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2564 ซ่ึงมีขอ้สรุปแต่ละกลุ่มดงันี้  

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย รายละเอียดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้ใช้บัณฑติ/นายจ้าง 1. พิจารณาส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็น เช่น ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ, ทกัษะด้าน

วิจัยและนวัตกรรม ทกัษะด้านเทคโนโลยี และดิจิตอล, ทกัษะด้านการบริหาร, 

ทกัษะด้านการจัดการ / ตลาด / ขาย 

2. หลักสตูรควรเป็นการศึกษาที่เน้นวิจัย ท าปริญญานิพนธ์, เรียนเน้นการฝึกคิด 

ปฏบัิติ น าเสนอ ด้วยตัวเองมากกว่าการเรียนบรรยาย และเป็นหลักสตูรที่เน้น

การท าวิจัยร่วมกบับริษัท/หน่วยงานต่างๆ 

3 อาจเพ่ิมวิชาทางด้านเคมีที่เน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในวิชาเฉพาะด้าน, เรียน

เน้นการวิจัย ค้นคว้า พัฒนา สร้างสรรค์ทางด้านเคมีที่เน้นการน าไปใช้ประโยชน์ 

อาจารย์ผู้สอน 1. สามารถน าองค์ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ ELOs 

2. อยากให้หลักสตูรมีการบูรณาการความรู้ทางเคมี กบัอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

ยา อาหาร เคร่ืองส าอางค์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการออกไปประกอบอาชีพ และ

สามารถต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยได้ 

3. เน้นเรียนรู้จากตัวอย่างจริง ที่นิสติสามารถเข้าถึงได้ 

4. เพ่ิมช่องทางการเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ 

ศิษย์เก่า 1. ควรมีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานต่างๆ แต่อาจเพ่ิม

รายวิชาเลือกด้านธุรกจิ หรือบริหาร 

2. ในการท างานจริงหลังจากจบการศึกษา ต้องใช้ skill หลายอย่างมาก เพราะ

ต้องท างานกับหลายส่วนงาน เช่น การน าเสนองานต่อลูกค้า การน าความ

ต้องการของลูกค้ามาพัฒนา product ต้องท างานหรือพัฒนา product ให้

สอดคล้องกับกฎหมาย ต้องปรับให้สามารถผลิตได้ในสายการผลิตจริงด้วย 

และอื่นๆ ดังน้ันถ้าหากมีการร่วมโครงการกับทางเอกชน อาจจะเป็นการเสมือน

การฝึกงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อเพิ่มทกัษะอื่นๆกน็่าจะมีประโยชน์กับทั้ง

นักศึกษา, มหาวิทยาลัยลัย และภาคเอกชน 

3. หลักสูตรมีความเหมาะสมต่อการน าไปประยุกต์ใช้ ในส่วนของความ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อาจเพ่ิมในส่วนของการน าเสนอ

แทน เช่น เวลาเรียน จบหน่ึงเร่ือง ต้องหางานวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆมาน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน อาจจะเปล่ียนโจทย์เป็น งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับบทเรียนและ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ได้ 
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ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย รายละเอียดทีเ่กีย่วขอ้ง 

นิสติปัจจุบัน 1. อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการปฎิบัติการใช้เคร่ืองมือมากกว่านี้  

2. ในช้ันปีที่ 1 ควรมีวิชาในช้ันปีที่ 1 ที่ให้เวลานิสติรวมตัวกนั ศึกษางานวิจัยและ

น าเสนอหน้าช้ันเรียน ซ่ึงผลลัพธ์ของวิชานี้ ควรจะเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของ

นิสติจริงๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการสอบเค้าโครงได้เลย ถ้าวิชานี้ ส าเรจ็ลุล่วง จะ

เป็นการช่วยส่งเสริมนิสติก่อนท าปริญญานิพนธ์ 

3. ส่งเสริมให้มีการค้นคว้า รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ - มี

การประชาสัมพันธ์งานวิจัยของงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตได้เลือก

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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รายงานผลการด าเนนิการของหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 

 

1. ช่ือหลักสตูร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

2. เร่ิมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 3.1 มีความรู้ด้านเคมีเฉพาะสาขา สามารถบูรณาการ วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทางเคมี 

 3.2 มีทกัษะการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารองค์ความรู้ด้านเคมี 

 3.3 มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและการวิจัยทางเคมี โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (ELOs) 

   ELO1 สามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีเฉพาะด้าน 

   ELO2 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางเคมีเฉพาะด้าน 

   ELO3 สามารถจัดการห้องปฏบัิติการวิจัยด้านเคมีโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

   ELO4 สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการต่อยอดองค์ความรู้ทางเคมีภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

ล าดบั 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปีที่ส  าเรจ็การศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปี

ย้อนหลัง 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

1 ผศ.ดร. สจุิตรา ศรีสงัข์ วท.บ. (เคมี), 2543  

M.Sc.(Chemistry), 

2547 

Ph.D.(Chemistry), 2550                                         

1 2 2 1 5 

2 รศ.ดร. วีณา เสยีงเพราะ วท.บ.(เคมี ),2541 

วท.ด.(เคมี),2549 

6 10 12 20 4 

3 รศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  ส่งศรีโรจน์ วท.บ.(เคมี ), 2547 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และ

เคมีอนินทรีย์ประยุกต์), 

2549 

Ph.D.(Chemistry), 2554 

0 0 2 4 1 

 

6. สมรรถนะ/ความเช่ียวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริมการ

บรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 

Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 

 อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

การปฏบัิติ มีการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน รวมทั้งการมี

การฝึกประสบการณ์ ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงท างานด้านวิทยาศาสตร์เคมี 
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โดยมี อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแลให้นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในหลักสูตรมี

การบูรณาการสื่อการสอนเทคโนโลยีมาผสมผสานการสอน เช่น การนิเทศการให้ค าปรึกษาแบบออนไลน์ 

การเรียนออนไลน์ เป็นต้น ซ่ึงผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพของอาจารย์ 

พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สดุ 

 6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  

  หลักสตูรส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรขอทุนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ จึงท าให้

อาจารย์ ในหลักสตูรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

รวมทั้ง สนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาผลงานวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง 

 6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 

  คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีอาจารย์ในหลักสูตรยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการให้กับ

หน่วยงานภายนอก และเป็นผู้เช่ียวชาญในการประเมินงานวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 

 6.4 ความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขา 

  อาจารย์ในหลักสูตรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเคมีหลากหลายสาขา อาทเิช่น เคมีวิเคราะห์ 

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เคมีอนินทรย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ น ามาซ่ึงการผลิตผลงานทั้งในรูปแบบ

เฉพาะสาขาและการสร้างผลงานในลักษณะสหสาขา 

 

 6.5 อื่นๆ  

ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่

สอดคล้อง 

1 2 3 4 

1.  หลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง “การสอนออนไลน์อย่างมี

ประสิทธภิาพ : SWU’s Effective Online Teaching” 

มศว 27     

2. โครงการ "ขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยระเบียบ 2563 

ใครว่ายาก" 

มศว 15     

3. โครงการอบรม SWU Moodle มศว 22     

4. โครงการให้ความรู้ เร่ืองการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน

การสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ(UKPSF) 

มศว 20     

5. อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

ภายนอก 10     

6. แนะน าแนวปฏบัิติส าหรับผู้ท าวิจัยในภาควิชาเคมี มศว 27     

7. อบรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE มศว 10     

 

7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสติหรืออาจารย์ประจ าหลักสตูรได้รับ (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 

ในปีการศึกษา 2562 

รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ  

1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี  จาก วช จ านวน 2 ผลงาน 
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2. รางวัลนักวิจัยนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

3. โล่ห์รางวัลจากคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑติ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจ าปี 2561 และรางวัล วช 

ในปีการศึกษา 2563 

รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มี h-index สงูสดุของมหาวิทยาลัย และรางวัลผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้น วช จ านวน 2 ผลงาน 

ผศ.ดร.สเุชาวน์ ดอนพุดซา ได้รับรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทองแดง กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร จาก วช 

ผศ.ดร.สจิุตรา ศรีสงัข์ ได้รับการรับรองสมรรถนะตามกรอบวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKSF) ระดับ 

Senior Fellow of the Higher Education Academy (SFHEA) 

นายศุภสทิธิ์ หิรัญศักด์ิ รางวัล Best Poster Presentation Awards จากผลงาน เร่ือง Development of 

Screen-Printed Graphene Electrode by Overoxidation for Simultaneous Determination of Sunset 

yellow and Tartrazine ในงานประชุม ICAMPS2020 

นายณัชพล  เง่ือนงาม รางวัลเหรียญทองแดง โครงการ Young Rising Stars of Science Award 2020 ใน

งานประชุมวิชาการนานาชาต ิSTT46 

ในปีการศึกษา 2564 

นางสาวทศันีย์ ศรีสขุ รางวัลดีเด่นเหรียญทอง การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย คร้ังที่ 12 : The 12th National Science Research 

Conference จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แบบออนไลน์) 

 

8. รายละเอยีดเกี่ยวกบันิสติในหลักสตูร (รายงานข้อมูลต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสตูร/เปิดรับนิสติ) 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

ในแผนรับ 

จ านวน

รับ 

จ านวน

ส าเรจ็

การศึกษา 

อตัราคงอยู่ ร้อยละการประกอบอาชีพ 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติต่อ

บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อสิระ จ านวน ร้อยละ 

2560 10 5 5 5 100 5   3 4.67 

2561 10 8 -     8   100      

2562 10 5 1 4 80 1   1 4.50 

2563 10 2 -    2  100      

  

9. ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

9.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน หลักสตูรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ คุณวุฒิ และความเช่ียวชาญตรงกบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ จึงท าให้สามารถบริหาร

จัดการ หลักสตูรได้อย่างมีคุณภาพ  

9.2 สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในหลักสตูร ฯ มีรายวิชา การอบรม ให้ค าปรึกษา 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ช่วยเอื้ออ านวยให้นิสิตสามารถท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 9.3 มีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความเช่ียวชาญทั้งด้านวิชาการและวิจัย 
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ให้ค าปรึกษา มาบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบันิสติ และ คณาจารย์ในหลักสตูร ฯ ซ่ึงท าให้นิสติ

ได้เปิดมุมมอง ประสบการณ์ ที่ หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท าปริญญา

นิพนธข์องนิสติให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น  

10. ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

10.1 นิสตินอกเวลาเป็นนิสิตที่มีงานประจ า จึงท าให้นิสิตไม่สามารถจบตามแผนที่ก  าหนดได้  

10.2 สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ ทั้งน้ีเพราะปริญญานิพนธข์อง 

นิสติในหลักสตูร ฯ จะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง และไม่สามารถด าเนินการได้จึงท าให้เกิดความล่าช้าไม่จบ 

การศึกษาตามแผนที่ก  าหนด 

********************************************* 
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ภาคผนวก ฉ  ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ขอ้มูลผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตรและโครงสรา้งรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

 

1. ความสัมพันธร์ะหว่างผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (ELOs) กบั มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์

AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์TQF 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

การคิดวิเตราะห์เชิงตัวเลข การ

สือ่สารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

ELO1 วิเคราะห์ความรู้ทางเคมเีฉพาะด้านเพ่ือ

การประยุกตใ์นเชงิวชิาการและวจิัยได้ 

  ● ●  ● ● ●    ● ● 

ELO2 มทีกัษะในการใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใ์นการจัดการห้องปฏบิตักิารวิจัย

ด้านเคมไีด้อย่างถูกต้องปลอดภยั 

● ● ●  ●  ● ● ● ● ● ●  

ELO3 มีทักษะในการวางแนวทางการพัฒนา

นวัตกรรมทางเคมีด้วยความรู้ ด้านเคมีเฉพาะ

ด้าน 

  ●   ● ● ●   ● ●  

ELO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า

ความรู้ทางเคม ีและถ่ายทอดความรู้ทางเคมไีด้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

  ● ●  ● ● ●    ● ● 

ELO5 มีทกัษะการใช้กระบวนการวิจัยต่อยอด

องค์ความรู้ ทางเคมีเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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2. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  

ELOs 
ทกัษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 

ทกัษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 

ความรู้ 

(Knowledge) 

ELO1 วิเคราะห์ความรู้ทางเคมเีฉพาะ

ด้านเพ่ือการประยุกตใ์ช้เชงิวิชาการและ

วิจัยได้ 

SS1 มคีวามรู้หลักที่ส  าคญัทางเคมเีฉพาะ

ด้าน 

SS2สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้หลักที่ส  าคญั

ทางเคมเีฉพาะด้าน 

GS1 มทีกัษะเกี่ยวกบัภาษาองักฤษ 

GS2 มทีกัษะเกี่ยวกบั IT  

GS3 มทีกัษะในการคดิวิเคราะห์ 

 

K1 มคีวามรู้ ด้านเคมเีฉพาะด้าน 

K2 มคีวามรู้ ด้านสถติิ 

K6 มคีวามรู้ ด้านการสบืค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  

ELO2 ประยุกตใ์ช้ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใ์นการจัดการห้องปฏบิตักิาร

วิจัยด้านเคมอีย่างถูกต้องปลอดภัย 

SS3สามารถจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบิตักิาร 

 

GS1 มทีกัษะเกี่ยวกบัภาษาองักฤษ 

GS2 มทีกัษะเกี่ยวกบั IT  

GS3 มทีกัษะในการคดิวิเคราะห์ 

GS4 มทีกัษะกระบวนการคดิทาง

วทิยาศาสตร ์

GS5 การท างานร่วมกบัผู้อื่น 

GS6 มคีุณธรรม จริยธรรม 

K2 มคีวามรู้ ด้านสถติิ 

K3 มคีวามรู้ เรื่องความปลอดภัย 

K4 มคีวามรู้ ด้านอนัตรายจากสารเคมแีละการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

K6 มคีวามรู้ ด้านการสบืค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  

 

ELO3 ประยุกตค์วามรู้ ด้านเคมเีฉพาะ

ด้านเพ่ือวางแนวทางพัฒนานวัตกรรม

เคม ี

SS2สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้หลักที่ส  าคญั

ทางเคมเีฉพาะด้าน 

SS4ผลิตผลงานวิจัย/นวัตวรรมทางเคมทีี่มี

คุณภาพ 

GS1 มทีกัษะเกี่ยวกบัภาษาองักฤษ 

GS2 มทีกัษะเกี่ยวกบั IT  

GS3 มทีกัษะในการคดิวิเคราะห์ 

GS4 มทีกัษะกระบวนการคดิทาง

วิทยาศาสตร ์

K1 มคีวามรู้ ด้านเคมเีฉพาะด้าน 

K2 มคีวามรู้ ด้านสถติิ 

K6 มคีวามรู้ ด้านการสบืค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  

 

ELO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าความรู้ทางเคมีเพ่ือการถ่ายทอด

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

SS5สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเคมสีู่

สงัคม 

 

GS1 มทีกัษะเกี่ยวกบัภาษาองักฤษ 

GS2 มทีกัษะเกี่ยวกบั IT  

GS3 มทีกัษะในการคดิวิเคราะห์ 

K1 มคีวามรู้ ด้านเคมเีฉพาะด้าน 

K2 มคีวามรู้ ด้านสถติิ 

K6 มคีวามรู้ ด้านการสบืค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  

ELO5 ใช้กระบวนการวิจัยต่อยอดองค์

ความรู้ทางเคมีเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย

อย่างมจีรรยาบรรณ 

SS4ผลิตผลงานวิจัย/นวัตวรรมทางเคมทีี่มี

คุณภาพ 

SS6สามารถใช้เทคนิคทางเคมเีฉพาะด้าน 

GS1 มทีกัษะเกี่ยวกบัภาษาองักฤษ 

GS2 มทีกัษะเกี่ยวกบั IT  

GS3 มทีกัษะในการคดิวิเคราะห์ 

GS4 มทีกัษะกระบวนการคดิทาง

K1 มคีวามรู้ ด้านเคมเีฉพาะด้าน 

K2 มคีวามรู้ ด้านสถติิ 

K3 มคีวามรู้ เรื่องความปลอดภัย 

K4 มคีวามรู้ ด้านอนัตรายจากสารเคมแีละการ
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วิทยาศาสตร ์

GS5 การท างานร่วมกบัผู้อื่น 

GS6 มคีุณธรรม จริยธรรม 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

K5 มคีวามรู้ เรื่องระเบยีบวิธวีิจัย 

K6 มคีวามรู้ ด้านการสบืค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  

K7 มคีวามรู้ในเรื่องเทคนิคทางเคมี 
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3. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี/สมรรถนะรายช้ันปี 

ช้ันปี ผลลัพธก์ารเรียนรู้รายช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 

 

 

1. วิเคราะห์ ประยุกต์และถ่ายทอดความรู้หลักที่ส าคัญในเคมีเฉพาะด้าน  

2. มีทกัษะในการจัดการห้องปฏบัิติการเคมีที่เป็นระบบ 

3. มีแนวทางการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเคมี 

ช้ันปีที่ 2 

 

1. ประยุกต์เทคนิคทางเคมีที่ใช้ในเคมีเฉพาะด้านในการท าวิจัย 

2. ผลิตผลงานวิจัยด้านเคมีเฉพาะด้านเพ่ือเผยแพร่ด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs)  

1 2 3 4 5 

วิชาเฉพาะดา้น      

วิชาเอกบังคับ      

คม561 สมัมนาเคม ี1      

คม562 สมัมนาเคม ี2      

คม570 ระเบยีบวิธวีิจัยทางเคม ี      

คม571 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบิตักิารวิจัย      

คม572 จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณและทรัพย์สนิทางปัญญา      

คม573 การจัดการทางนวัตกรรมเคมี      

คม574 หัวข้อพิเศษทางเคม ี      

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท      
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังกบักลยุทธก์ารสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิ 

1. วเิคราะห์ความรู้ทางเคมเีฉพาะด้านเพ่ือการประยุกตใ์ช้

เชิงวิชาการและวิจัยได้ 

1. การเรียนการสอนแบบเชิงรกุ (Active Learning) 

2. ใช้การบรรยาย วเิคราะห์ อภิปรายร่วมกนั 

3. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ตามสถานการณแ์ละจัด

กจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้   

 

 

 

ประเมินความสามารถของนิสติในการเรียนการสอนแบบเชิง

รุก (Active Learning) โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏบิตังิานของนิสติในด้านต่าง ๆ คอื 

(1)  ทดสอบย่อย 

(2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

(3)  รายงาน 

(4)  การน าเสนองาน 

2. มทีกัษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

จัดการห้องปฏบิตักิารวิจัยด้านเคมีได้อย่างถูกต้อง

ปลอดภัย 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ 

ทักษะการคิด จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริง ทั้งใน

ระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

2. จัดให้มกีารค้นคว้าและทดลองด้วยตนเอง มกีารน าเสนอ

ผลงานจากการค้นคว้า และมกีาร 

อภิปราย 

3. เชิญผู้มปีระสบการณแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(1)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  ประเมนิจากข้อสอบที่เน้นให้นิสติได้คดิ วิเคราะห์ 

อธบิายแนวคดิของการแก้ปัญหาโดยการประยุกตค์วามรู้ที่ได้

เรียนมา 

(3)  ประเมนิจากทกัษะที่นิสติใช้ในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น 

3. มีทักษะในการวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทาง

เคมด้ีวยความรู้ ด้านเคมเีฉพาะด้าน 

 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ 

ทักษะการคิด จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริง ทั้งใน

ระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

2. จัดให้มกีารค้นคว้าและทดลองด้วยตนเอง มกีารน าเสนอ

ผลงานจากการค้นคว้า และมกีาร 

อภิปรายในห้องเรียนหรือในห้องสมัมนา 

3. จัดให้การน าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

(1)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  ประเมนิจากข้อสอบที่เน้นให้นิสติได้คดิ วิเคราะห์ 

อธบิายแนวคดิของการแก้ปัญหาโดยการประยุกตค์วามรู้ที่ได้

เรียนมา 

(3)  ประเมินจากทักษะที่นิสิตใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ น

ระหว่างท างานวิจัย 
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ในชั้นเรียน 

4. จัดให้มกีารแก้ปัญหาที่เกดิจากการท างานวิจัยด้วยตนเอง

โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า 

5. เชิญผู้มปีระสบการณแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าความรู้ทางเคมี 

และถ่ายทอดความรู้ทางเคมไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

1. การเรียนการสอนแบบเชิงรกุ (Active Learning) 

2. ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  การมอบหมายงานให้สบืค้น ค้นคว้าด้วยตนเอง รวบรวม

และน าเสนอข้อมูล 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากการน าเสนอ

ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. มทีกัษะการใช้กระบวนการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ทาง

เคมเีพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ 

ทักษะการคิด จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริง ทั้งใน

ระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

2. จัดให้มกีารค้นคว้าและทดลองด้วยตนเอง มกีารน าเสนอ

ผลงานจากการค้นคว้า และมกีาร 

อภิปรายในห้องเรียนหรือในห้องสมัมนา 

3. จัดให้มกีารแก้ปัญหาที่เกดิจากการท างานวิจัยด้วยตนเอง

โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า 

4. เชิญผู้มปีระสบการณแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(1)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  ประเมนิจากข้อสอบที่เน้นให้นิสติได้คดิ วิเคราะห์ 

อธบิายแนวคดิของการแก้ปัญหาโดยการประยุกตค์วามรู้ที่ได้

เรียนมา 

(3)  ประเมินจากทักษะที่นิสิตใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ น

ระหว่างท างานวิจัย 

**************************************************
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ความเชื่อมโยงชุดวิชากบัผลการเรียนรู ้

ELO1 วิเคราะห์ความรู้ทางเคมีเฉพาะด้านเพ่ือการประยุกต์ในเชิงวิชาการและวิจัยได้ 

ELO2 มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีได้อย่าง

ถูกต้องปลอดภัย 

ELO3 มีทกัษะในการวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางเคมีด้วยความรู้ด้านเคมีเฉพาะด้าน 

ELO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าความรู้ทางเคมี และถ่ายทอดความรู้ทางเคมีได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ELO5 มีทักษะการใช้กระบวนการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยมาตรฐาน

จรรยาบรรณ 

รายวิชา 

Expected Learning 

Outcome (ELOs)  

1 2 3 4 5 

ชุดวิชาหลกัการวิจัยทางเคมี 

ค าอธิบายชุดวิชา : หลักการที่ส าคัญของทางเคมีที่เป็นพ้ืนฐานการด าเนินการ

วิจัยเทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี สังเคราะห์ข้อมูล และ

น าเสนอข้อมูลที่ทนัสมัย อีกทั้งการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ ใน

การประเมินความเสี่ยง และเข้าใจการบ่งช้ีที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การเกดิอุบัติเหตุ 

     

ชุดวิชาบูรณาการและนวตักรรมทางเคมี 

ค าอธิบายชุดวิชา : การบูรณกาการความรู้ทางเคมี เพ่ือน าเสนอข้อมูลเป็น

ภาษาองักฤษ รวมถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการงานวิจัยสู่นวัตกรรม อย่างมี

จริยธรรม ถูกต้องตามกฏหมาย และเข้าใจแนวทางการน าไปสู่การจดลิขสิทธิ์ 

สทิธบัิตร ทรัพย์สนิทางปัญญา 

     

ชุดวิชาเคมีอนนิทรีย ์

ค าอธิบายชุดวิชา : ชุดวิชาแสดงถึงการศึกษาเคมีอนินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกบัสาร

เชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสชัิน ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรเชิงโมเลกุลและ

สมมาตรกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม หลักการ วิธกีารวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิค

ทางสเปกโทรสโกปีแต่ละประเภท และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง   

     

ชุดวิชาเคมีอินทรีย ์

ค าอธิบายชุดวิชา : หลักการทางสเปกโทรสโกปีในการพิสจูน์โครงสร้างของ

สารประกอบอนิทรีย์ ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์สมัยใหม่ การประยุกต์ใช้โลหะ

ทรานซิชันในเคมีอนิทรีย์ หลักส าคัญในการพิจารณากลไกของปฏกิริิยาเคมี

อนิทรีย์ หลักการทางเคมีอนิทรีย์เชิงฟิสกิส์ ความก้าวหน้าของวิธสีังเคราะห์

สารอนิทรีย์ในปัจจุบัน การสงัเคราะห์สารอนิทรีย์แบบย้อนกลับ เคมีคอมบิเน

ทอเรียล และการประยุกต์ใช้เคมีอนิทรีย์ในทางชีวภาพ 
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รายวิชา 

Expected Learning 

Outcome (ELOs)  

1 2 3 4 5 

ชุดวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์

ค าอธิบายชุดวิชา : ทฤษฎีควอนตัม สมมาตรโมเลกุลและทฤษฎีกลุ่ม อุณ

หพลศาสตร์เชิงสถิติ จลนพลศาสตร์และการประยุกต์ 

     

ชุดวิชาชีวเคมี 

ค าอธิบายชุดวิชา : สมบัติ โครงสร้างและวิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล

ภายในเซลล์ จลนศาสตร์และกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การควบคุม

การถ่ายแบบของดีเอน็เอ และกลไกแสดงออกของยีน องค์ประกอบทางชีวเคมี

และกลไกการท างานของโครงร่างของเซลล์ สมบัติและการขนส่งผ่านเย่ือ กลไก

การโอนถ่ายสัญญาณของเซลล์และกลไกลการควบคุม ชีวเคมีของระบบ

ภูมิคุ้มกัน กลไกระดับโมเลกุลวัฏจักรของเซลล์และการตายของเซลล์ เทคนิค

พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาและชีวเคมี การแยกสารโดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี

และอิเลก็โทรโฟรีซิส การวิเคราะห์สารด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี และเทคนิค

เบ้ืองต้นทางพันธุวิศวกรรม 

     

ชุดวิชาเคมีวิเคราะห ์

ค าอธิบายชุดวิชา : หลักการของเทคนิคสเปกโทรสโกปี เคมีไฟฟ้า โครมาโทก

ราฟี และอเิลก็โทรโฟรีซิส เพ่ือการประยุกต์ใช้ส าหรับการตรวจวัดและการแยก

สารทางเคมีวิเคราะห์ 

     

ชุดวิชาเคมีอินทรียป์ระยุกต ์

ค าอธิบายชุดวิชา : สารเฮเทอโรไซคลิก สารผลิตภัณฑธ์รรมชาติและฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ การหาโครงสร้างและการสงัเคราะห์ กระบวนการชีวสงัเคราะห์ การ

ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑธ์รรมชาติและการประยุกต์ในงานวิจัย 

     

ชุดวิชาเคมีคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบโมเลกุลใหม่ 

ค าอธิบายชุดวิชา: ทฤษฏคีวอนตัม และการน าเคมีเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ 

     

ชุดวิชาเทคโนโลยีส าหรบัการวิเคราะหท์างเคมี 

ค าอธิบายชุดวิชา : เทคโนโลยีทางเคมีวิเคราะห์ส าหรับการประยุกต์ใช้

ทางด้านนาโนเทคโนโลยี และการตรวจวัดเพ่ือประเมินสภาพของสิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา 

Expected Learning 

Outcome (ELOs)  

1 2 3 4 5 

ชุดวิชาการท านายโครงสรา้งและหนา้ทีข่องโปรตีน 

ค าอธิบายชุดวิชา : การใช้กระบวนการทางชีวสารสนเทศ ฐานข้อมูลยีนและ

โปรตีน ฐานข้อมูลทางชีวเคมี และเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟิสกิสศึ์กษา ค้นคว้า

ทางวิชาการ ในการท านายสมบัติ โครงสร้างและหน้าที่ของกรดอะมิโนและ

โปรตีน พันธะและแรงยึดเหน่ียวในโครงสร้างของโปรตีน การเปรียบเทยีบยีน 

จีโนม การแปรผันของจีโนมและวิวัฒนาการ   

     

ชุดวิชาพนัธุวิศวกรรมส าหรบัชีวเคมีสมยัใหม่ 

ค าอธิบายชุดวิชา :หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การประยุกต์ทาง

พันธุวิศวกรรม การกลายพันธุ ์และเทคโนโลยีของยีน และปฏบัิติการที่

เกี่ยวข้องกบัพันธุวิศวกรรม 

     

ชุดวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

ค าอธิบายรายวิชา : เคมีกบัการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร กรรมวิธี

การแปรรูปอาหาร การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสมัผัส หลักการ

พัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร เคมีกบัการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การขึ้น

รูปพอลิเมอร์ การตรวจวิเคราะห์พอลิเมอร์ การใช้วัสดุพอลิเมอร์ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ   
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Nilratanakoon, S. Wasukan, N., Srisung, S. Synthesis and Determination Silver  

nanoparticles with Diazonium ligands. Proceeding of the 52th National Graduate Research  

          Conference; 2021 May 28; 1575-1582. 

Srichaimoon, L., Maniratanachote, M., Daduang, R., Wasukan, N., Srisung, S. Optimized  

Extraction Method for High Performance Liquid Chromatography-Ultraviolet Determination  

of 17b-Estradiol. Proceeding of the 52th National Graduate Research Conference; 2021    

May 28; 1583-1594. 

ปุณยวีร์ เกยีรติทนง, สุจิตรา ศรีสงัข,์ มะยูโซะ๊ กูโน, นุจรินทร์ วะสกุนั การสงัเคราะห์และศึกษา 

ความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนซัคซิเมอร์กบันาโนซิงค์ออกไซด์ รายงานการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย คร้ังที่ 11 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 หน้า 842-850. 

 

2. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

สจิุตรา ศรีสงัข์. เคมีโคออร์ดิเนชันและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์; 2564. 
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เบอรโ์ทรศพัท ์     063-5498269 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี (เกียรตินิยมอนัดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

วท.ด. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์ และเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Thangphatthanarungruang J, Lomae A, Chailapakul O, Chaiyo S, Siangproh W. A Low-cost  

Paper-based Diamond Electrode for Trace Copper Analysis at On-site Environmental Area.  

Electroanalysis. 2021;33(1):226-32. 

Teengam P, Siangproh W, Tontisirin S, Jiraseree-amornkun A, Chuaypen N, Tangkijvanich P, et  

al. NFC-enabling smartphone-based portable amperometric immunosensor for hepatitis B  

virus detection. Sensors and Actuators, B: Chemical. 2021;326: 128825. 

Pungjunun K, Yakoh A, Chaiyo S, Praphairaksit N, Siangproh W, Kalcher K, et al. Laser engraved  

microapillary pump paper-based microfluidic device for colorimetric and electrochemical  

detection of salivary thiocyanate. Microchimica Acta. 2021;188(4):1-11. 

Boonkaew S, Jang I, Noviana E, Siangproh W, Chailapakul O, Henry CS. Electrochemical paper- 

based analytical device for multiplexed, point-of-care detection of cardiovascular disease  

biomarkers. Sensors and Actuators, B: Chemical. 2021;330:129336. 
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Yomthiangthae P, Kondo T, Chailapakul O, Siangproh W. The effects of the supporting electrolyte  

on the simultaneous determination of vitamin B2, vitamin B6, and vitamin C using a 

modification-free screen-printed carbon electrode.  New Journal of Chemistry. 

2020;44(29):12603-12. 

Yakoh A, Siangproh W, Chailapakul O, Ngamrojanavanich N. Optical Bioelectronic Device Based  

on a Screen-Printed Electroluminescent Transducer. ACS Applied Materials and Interfaces.  

2020;12(20):22543-51. 

Thangphatthanarungruang J, Yakoh A, Laocharoensuk R, Chotsuwan C, Chailapakul O, Siangproh  

W. High-efficient of graphene nanocomposite: Application to rapidly simultaneous  

identification and quantitation of fat-soluble vitamins in different matric samples. Journal of  

Electroanalytical Chemistry. 2020;873:114361. 

Pungjunun K, Nantaphol S, Praphairaksit N, Siangproh W, Chaiyo S, Chailapakul O. Enhanced  

sensitivity and separation for simultaneous determination of tin and lead using paper-based 

sensors combined with a portable potentiostat.  Sensors and Actuators, B:  Chemical. 

2020;318:128241. 

Nantaphol S, Moonla C, Promvichai S, Tangkuaram T, Chailapakul O, Siangproh W. A new  

alternative assay for sensitive analysis of ethylenethiourea and propylenethiourea in fruit  

samples after their separation. Analytical Methods. 2020;12(29):3705-12. 

Nakthong P, Kondo T, Chailapakul O, Siangproh W. Development of an unmodified screen- 

printed graphene electrode for nonenzymatic histamine detection.  Analytical Methods. 

2020;12(44):5407-14. 

Kaewjua K, Nakthong P, Chailapakul O, Siangproh W. Flow-based System: A Highly Efficient  

 Tool Speeds Up Data Production and Improves Analytical Performance. Analytical Sciences.  

 2020;37(1):79-92. 

Jesadabundit W, Chaiyo S, Siangproh W, Chailapakul O. Simple and Cost-Effective  

 Electrochemical Approach for Monitoring of Vitamin K in Green Vegetables.  

 ChemElectroChem. 2020;7(1):155-62. 

Jampasa S, Pummoree J, Siangproh W, Khongchareonporn N, Ngamrojanavanich N, Chailapakul  

 O, et al. “Signal-On” electrochemical biosensor based on a competitive immunoassay  

 format for the sensitive determination of oxytetracycline. Sensors and Actuators, B:  

 Chemical. 2020;320: 128389. 

Duenchay P, Kaewjua K, Chailapakul O, Siangproh W. Application of modifier-free gold  

 nanoparticle colorimetric sensing for rapid screening and detection of vitamin B1. New  

 Journal of Chemistry. 2020;44(22):9223-9. 
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Charoenkitamorn K, Chotsuwan C, Chaiyo S, Siangproh W, Chailapakul O. A new ready-to-use  

gel-based electrolyte for paraquat sensor. Sensors and Actuators, B: Chemical.  

2020;315:128089. 

Chaiyo S, Jampasa S, Thongchue N, Mehmeti E, Siangproh W, Chailapakul O, et al. Wide  

electrochemical window of screen-printed electrode for determination of rapamycin using 

ionic liquid/graphene composites. Microchimica Acta. 2020;187(4):1-9. 

Chailapakul O, Siangproh W, Jampasa S, Chaiyo S, Teengam P, Yakoh A, et al. Paper-based  

sensors for the application of biological compound detection.  Comprehensive Analytical 

Chemistry. 2020:31-62. 

Boonkaew S, Teengam P, Jampasa S, Rengpipat S, Siangproh W, Chailapakul O. Cost-effective  

 paper-based electrochemical immunosensor using a label-free assay for sensitive detection  

 of ferritin. Analyst. 2020;145(14):5019-26. 

Yakoh A, Chaiyo S, Siangproh W, Chailapakul O. 3D Capillary-Driven Paper-Based Sequential  

 Microfluidic Device for Electrochemical Sensing Applications. ACS Sensors.  

 2019;4(5):1211-21. 

Pungjunun K, Chaiyo S, Praphairaksit N, Siangproh W, Ortner A, Kalcher K, et al.  

Electrochemical detection of NOx gas based on disposable paper-based analytical device 

using a copper nanoparticles-modified screen-printed graphene electrode.  Biosensors and 

Bioelectronics. 2019;143:111606. 

Prapainop K, Mekseriwattana W, Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Successive detection  

 of benzoic acid and total parabens in foodstuffs using mercaptosuccinic acid capped  

 cadmium telluride quantum dots. Food Control. 2019;96:508-16. 

Pinyorospathum C, Rattanarat P, Chaiyo S, Siangproh W, Chailapakul O. Colorimetric sensor for  

determination of phosphate ions using anti-aggregation of 2-mercaptoethanesulfonate-

modified silver nanoplates and europium ions.  Sensors and Actuators, B:  Chemical. 

2019;290:226-32. 

Pinyorospathum C, Chaiyo S, Sae-ung P, Hoven VP, Damsongsang P, Siangproh W, et al.  

 Disposable paper-based electrochemical sensor using thiol-terminated poly(2- 

 methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) for the label-free detection of C-reactive protein.  

 Microchimica Acta. 2019;186(7):1-10. 

Nantaphol S, Kava AA, Channon RB, Kondo T, Siangproh W, Chailapakul O, et al. Janus  

 electrochemistry: Simultaneous electrochemical detection at multiple working conditions in a  

 paper-based analytical device. Analytica Chimica Acta. 2019;1056:88-95. 
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Nantaphol S, Jesadabundit W, Chailapakul O, Siangproh W. A new electrochemical paper platform  

 for detection of 8-hydroxyquinoline in cosmetics using a cobalt phthalocyanine-modified  

 screen-printed carbon electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2019;832:480-5. 

Lomae A, Nantaphol S, Kondo T, Chailapakul O, Siangproh W, Panchompoo J. Simultaneous  

determination of β-agonists by UHPLC coupled with electrochemical detection based on  

palladium nanoparticles modified BDD electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry.  

2019;840:439-48. 

Duenchay P, Chailapakul O, Siangproh W. A transparency sheet-based colorimetric device for  

 simple determination of calcium ions using induced aggregation of modified gold  

 nanoparticles. International Journal of Molecular Sciences. 2019;20(12):2954. 

Boonkaew S, Chaiyo S, Jampasa S, Rengpipat S, Siangproh W, Chailapakul O. An origami paper- 

 based electrochemical immunoassay for the C-reactive protein using a screen-printed  

carbon electrode modified with graphene and gold nanoparticles.  Microchimica Acta. 

2019;186(3):153. 

Yakoh A, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O. Simple and selective paper-based  

 colorimetric sensor for determination of chloride ion in environmental samples using label- 

 free silver nanoprisms. Talanta. 2018;178:134-40. 

Thangphatthanarungruang J, Ngamaroonchote A, Laocharoensuk R, Chotsuwan C, Siangproh W. A  

 novel electrochemical sensor for the simultaneous determination of fat-soluble vitamins  

 using a screen-printed graphene/nafion electrode. Key Engineering Materials. 2018:597- 

 601. 

Teengam P, Siangproh W, Tuantranont A, Vilaivan T, Chailapakul O, Henry CS. Electrochemical  

 impedance-based DNA sensor using pyrrolidinyl peptide nucleic acids for tuberculosis  

 detection. Analytica Chimica Acta. 2018;1044:102-9. 

Pungjunun K, Chaiyo S, Jantrahong I, Nantaphol S, Siangproh W, Chailapakul O. Anodic stripping  

 voltammetric determination of total arsenic using a gold nanoparticle-modified boron- 

doped diamond electrode on a paper-based device. Microchimica Acta. 2018;185(7):1-8. 

Preechakasedkit P, Siangproh W, Khongchareonporn N, Ngamrojanavanich N, Chailapakul O.  

Development of an automated wax-printed paper-based lateral flow device for alpha- 

fetoprotein enzyme-linked immunosorbent assay. Biosensors and Bioelectronics.  

2018;102:27-32. 

Panraksa Y, Siangproh W, Khampieng T, Chailapakul O, Apilux A. Paper-based amperometric  

sensor for determination of acetylcholinesterase using screen-printed graphene electrode.  

Talanta. 2018;178:1017-23. 
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Jampasa S, Siangproh W, Laocharoensuk R, Yanatatsaneejit P, Vilaivan T, Chailapakul O. A new  

DNA sensor design for the simultaneous detection of HPV type 16 and 18 DNA. Sensors  

and Actuators, B: Chemical. 2018;265:514-21. 

Jampasa S, Siangproh W, Laocharoensuk R, Vilaivan T, Chailapakul O. Electrochemical detection  

of c-reactive protein based on anthraquinone-labeled antibody using a screen-printed 

graphene electrode. Talanta. 2018;183:311-9. 

Charoenkitamorn K, Chaiyo S, Chailapakul O, Siangproh W. Low-cost and disposable sensors for  

the simultaneous determination of coenzyme Q10 and α-lipoic acid using manganese (IV) 

oxide-modified screen-printed graphene electrodes.  Analytica Chimica Acta. 

2018;1004:22-31. 

Chaiyo S, Mehmeti E, Siangproh W, Hoang TL, Nguyen HP, Chailapakul O, et al. Non-enzymatic  

 electrochemical detection of glucose with a disposable paper-based sensor using a cobalt  

 phthalocyanine–ionic liquid–graphene composite. Biosensors and Bioelectronics.  

 2018;102:113-20. 

Chaiyo S, Kalcher K, Apilux A, Chailapakul O, Siangproh W. A novel paper-based colorimetry  

 device for the determination of the albumin to creatinine ratio. Analyst.  

  2018;143(22):5453-60. 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Hirunsak S, Siangproh W. Proceedings of The 1st International Conference on Advanced Materials  

for Printed Electronics and Sensors ( ICAMPS2020) ; 2020 Sep 10-11; E-conference, p. 

1-9. 

Anekrattanasap A, Siangproh W. Proceedings of The Pure and Applied Chemistry International  

  Conference 2020 (PACCON2020); 2020 Feb 13-14; Bangkok, Thailand, p. 80-84. 

Duchda P, Siangproh W. Proceedings of Researchfora International Conference 2019; 2019 Mar  

 27-28; Osaka, Japan, p. 54-58.  

Kruekaew S, Siangproh W. Proceedings of the Pure and Applied Chemistry  

International Conference 2019 (PACCON 2019); 2019 Feb 7-8; Bangkok, Thailand, p.  

15-20. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น   

 2.1 อนุสิทธิบตัร 

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 1101000611 เร่ือง เจลอเิลก็โทรไลต์ส าหรับแบตเตอร่ีตะกั่ว-กรดแบบมีวาล์ว

ควบคุม 

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 1903001544 เร่ือง อุปกรณ์ฐานกระดาษแบบไหลผ่านตามล าดับส าหรับการ

ตรวจวัดสารเชิงเคมีไฟฟ้า 
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เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 1903001545 เร่ือง อุปกรณ์ฐานกระดาษแบบหยุดการไหลส าหรับการตรวจวัด

สารเชิงเคมีไฟฟ้า 

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 1903001251 เร่ือง กรรมวิธกีารผลิตขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนแกรฟีนผสมอนุภาค

นาโนของบิสมัทส าหรับการตรวจวัดสารตะกั่วและดีบุกในอาหาร 

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 1903002428 เร่ือง อุปกรณ์เคมีไฟฟ้าและของไหลจุลภาคฐานกระดาษส าหรับ

ตรวจวัดโดพามีน 

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 1903002424 เร่ือง วิธกีารตรวจวัดสารฮีสตามีนด้วยอุปกรณ์เคมีไฟฟ้าแบบ

ใหม่ 

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 1903002425 เร่ือง วิธกีารตรวจวัดสารฮีสตามีนด้วยอนุภาคเงินขนาดนาโน

เมตร (Silver nanoparticles) 

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 2003001832 เร่ือง อุปกรณ์เคมีไฟฟ้าฐานกระดาษแบบพับส าหรับตรวจวัด

ปริมาณแอลซีสเทอนีในอาหารฮาลาล   

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 2001007296 เร่ือง วิธกีารตรวจวัดสารหนูโดยใช้ขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนกราฟีน

ร่วมกบัการใช้สารละลายทองค าช่วยเพ่ิมสญัญาณ  

เลขที่ค าขออนุสทิธบัิตร 2001007297 กระบวนการผลิตขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนส าหรับการวิเคราะห์ทาง

เคมีไฟฟ้า   
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วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์

ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์ การพัฒนาวิธตีรวจวัดด้วยอนุภาคขนาดนาโนเมตร 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Ratanawimarnwong N, Ruckchang P, Yooram S, Songsrirote K, Uraisin K, Cerdà V.  

           Development of a microfluidic membraneless vaporization flow system for trace analysis of arsenic. 

Anal Methods 2021; 13: 202-211. 

Taksitta K, Sujarit P, Ratanawimarnwong N, Donpudsa S, Songsrirote K.  

          Development of tannin-immobilized cellulose fiber extracted from coconut husk and the 

application as a biosorbent to remove heavy metal ions. Environ Nanotechnol Monit Manag 

2020; 14. 100389. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.100389. 

Thongsuksaengcharoen S, Samosorn S, Songsrirote K.  A facile synthesis of self-catalytic hydrogel 

films and their application as a wound dressing material coupled with natural active compounds. 

ACS Omega 2020; 5: 25973–25983. 

Daochalermwong A, Chanka N, Songsrirote K, Dittanet P, Niamnuy C, Seubsai A. Removal of heavy 

metal ions using modified celluloses prepared from pineapple leaf fiber. ACS Omega 2020; 5: 

5285-5296. 

Thepmanee O, Katewongsa KP, Nooppha O, Ratanawimarnwong N, Siangproh W, Chailapakul O, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801572946
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221682904
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221682764
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10938793800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220460565
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Songsrirote K. A simple paper-based approach for arsenic determination in water using hydride 

generation coupled with mercaptosuccinic-acid capped CdTe quantum dots.  Anal Methods 

2020; 12: 2718-2726. 

Prapainop K, Mekseriwattana W, Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Successive detection of 

benzoic acid and total parabens in foodstuffs using mercaptosuccinic acid capped cadmium 

telluride quantum dots. Food Control 2019; 96: 508-516. 

Baiya C, Nannuan L, Tassanapukdee Y, Chailapakul O, Songsrirote K.  The synthesis of 

carboxymethyl cellulose-based hydrogel from sugarcane bagasse using microwave-assisted 

irradiation for selective adsorption of copper(II) ions. Environ Prog Sustain Energy 2019; 33: 

S157-S165. 

 

2. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์. หลักการของเทคนิคแมสสเปคโทรเมตรี. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์; 

2561. 
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ต าแหน่งทางวิชาการ    ศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    086-320-6253  

Email     sunit@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2520 

วท.ม. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2522 

Ph.D. Organic Chemistry The Queen’s University of 

Belfast, U.K. 

2526 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์ เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติ เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Punpai S, Saenkham A, Choowongkomon K, Suksamrarn S, Tanechpongtamb W. Histone deacetylase 

inhibitory effect of cowanin induces hyperacetylation, apoptosis and autophagy in leukaemic T 

cells, Life Sci 2021; under revision. 

Punpai S, Saenkham A, Choowongkomon K, Suksamrarn S, Tanechpongtamb W. In silico and in vitro 

analysis of cowaxanthone on the role of histone deacetylase inhibitor and apoptosis  

          inducer in human leukemic T-cells, J Current Sci Tech 2020; 10(2):183-194. 

Sanekum A, Jaratrungtawee A, Siriwattanasathien Y, Boonsri P, Chainok, K, Suksamrarn A, Namsaaid  

M, Pattanaprateeb P, Suksamrarn, S. Highly potent cholinesterase inhibition of  

geranylated xanthones from Garcinia fusca and molecular docking studies. Fitoterapia  

2020; 146:104637. 

Ekabutr P, Chuysinuan P, Suksamrarn S, Sukhumsirichart W, Hongmanee P, Supaphol P. 

Development of antituberculosis melt-blown polypropylene filters coated with mangosteen 

extracts for medical face mask applications. Polym Bull 2019; 76:1985–2004.  

Lomchoey N, Panseeta P, Boonsri P, Apiratikul N, Prabpai S, Kongsaeree P, Suksamrarn S. New 

bioactive cyclopeptide alkaloids with rare terminal unit from the root bark of Ziziphus  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-018-2468-x#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-018-2468-x#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-018-2468-x#auth-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-018-2468-x#auth-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-018-2468-x#auth-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-018-2468-x#auth-6
https://www.springerprofessional.de/en/polymer-bulletin/1299522
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cambodiana. RSC Advances 2018; 8(32):18204-18215.   

Chuysinuan P, Techasakul S, Suksamrarn S, Wetprasit N, Hongmanee P, Supaphol P. Preparation and 

characterization of electrospun polyacrylonitrile fiber mats containing. 2018; 1311-1327.  

Jaisin Y, Ratanachamnong P, Kuanpradit C, Khumpum W, Suksamrarn S. Protective effects of α-

mangostin on 6-OHDA-induced toxicity in SH-SY5Y Cells. Neurosci Lett 2018: 665: 

229–235. 

Namdaung U, Aithipornchai A, Khamee T, Kuno M, Suksamrarn S. 2-Arylbenzofurans from 

Artocarpus lakoocha and methyl ether analogs with potent cholinesterase inhibitory  

          activity. Eur J Med Chem 2018; 143:1301-1311.    

  

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น   

สทิธบัิตร เลขที่ 54711 “แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเช้ือวัณโรค”  

           WO 2013036210 A1 “Medical face mask coated with mangosteen shell extracts”  

ค าขอสทิธบัิตร เลขที่ 0901004650  “แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเช้ือเริม”  

ค าขอสทิธบัิตร เลขที่ 1501001288 “แซนโทนคาร์บอกซิลิแอซิดที่มีความสามารถยับย้ังการท างานของ

โปรตีนขนส่งคลอไรด์”   

ค าขอสทิธบัิตร เลขที่ 1501000433 “กรรมวิธกีารสงัเคราะห์ไทโอแซนโทนที่มีฤทธิ์ยับย้ังการท างานของ 

          เอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส”  

ค าขอสทิธบัิตร เลขที่ 0801003501 “กรรมวิธกีารผลิตเส้นใยอเิลคโตรสปันพอลิแอลแลกติคเอซิคเอซิด         

          ที่มีสารสกดัจากเปลือกมังคุดด้วยวิธกีารป่ันเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต”  

อนุสทิธบัิตร เลขที่ 8171 “กรรมวิธเีตรียมสารสกดัมังคุดที่มีปริมาณแซนโทนสูง” 

อนุสทิธบัิตร เลขที่ 8576  “หน้ากากอนามัยที่เคลือบด้วยสารสกดัจากเปลือกมังคุด”  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร (บูรณประพฤกษ์) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Apinya Chaivisuthangkura (Buranaprapuk) 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 18452 

Email     apinyac@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2534 

Ph.D. Chemistry University of Connecticut, USA 2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีเชิงฟิสกิส ์เคมีแสง 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Jityuti B, Mayuso K, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A, Selective protein photocleavage by 

fluorescein derivatives.  J Photochem Photobiol B 2020; 212: 112027 (1-8). 

Patnin S, Makarasen A, Kuno M, Deeyohe S, Techasakul S, Chaivisuthangkura A, Binding 

interaction of potent HIV-1 NNRTIs, amino-oxy-diarylquinoline with the transport protein 

using spectroscopic and molecular docking. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy 2020: 223; 118159. 

Makarasen A, Kuno M, Patnin S, Reukngam N, Khlaychan P, Deeyohe S, Intachote P, Saimanee 

B, Sengsai S, Boonsri P, Chaivisuthangkura A, Sirithana W, Techasakul S, Molecular 

Docking Studies and Synthesis of Amino-oxydiarylquinoline Derivatives as Potent Non-

nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors. Drug Res 2019: 69; 1–12. 

Yenjai S, Kumar CV, Kuno M, Liwporncharoenvong T, Samosorn S, Buranaprapuk A. Tuning the 

chain length of new pyrene derivatives for site-selective photocleavage of avidin. J 

Photochem Photobiol B. 2018: 186; 23-30. 
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Buranaprapuk  A. Kumar CV. Jedi’s Light Sabre: Site Specific Photocleavage of Proteins with 

Light. SWU Sci J 2018: 34(1); 1-17. 

2. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

Challa V Kumar and Apinya Buranaprapuk. Chiral Photochemical Scissors Targeting Proteins. 

Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd; 2018. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สริิธร  สโมสร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) SIRITRON SAMOSORN 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02 6495000 ต่อ 18216, 02 6495907 

Email     siritron@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ.  เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2533 

วท.ม.  เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2537 

Ph.D. Chemistry University of Wollongong, Australia 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์   

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Paudel, BP, Moye, AL, Assi, HA, El-Khoury, R, Cohen, SB, Holien, JK, Birrento, ML,  Samosorn, 

S, Intharapichai, K, Tomlinson, CG, Teulade-Fichou, M-P, Gonza´lez, C, Beck, JL, Damha, 

MJ, Oijen, AMV, Bryan, TM. A mechanism for the extension and unfolding of parallel 

telomeric G-quadruplexes by human telomerase at single-molecule resolution. eLife, 2020; 9: 

e56428.  

Thongsuksaengcharoen, S, Samosorn, S, Songsrirote, K. A facile synthesis of self-catalytic  hydrogel 

films and their application as a wound dressing material coupled with natural active compounds. 

ACS Omega 2020; 5: 25973-25983. 

Bunfueang, P, Samosorn, S, Bremner, JB, Sajomsang, W, Gonil, P, Saisara, A, Chairat, M.  Additive 

effects on cotton dyeing with dye extract from achiote seeds. Indian J. Fibre. Text. Res. 2019; 

44: 466-474. 

Laomethakorn P,  Jaitrong M., Samosorn S, Watanapokasin R. The inhibitory effect of 13-

butoxyberberine bromide on migration in breast cancer MDA-MB-231 cells. J Med Assoc 
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Thai 2019; 102: 12-16. 

Yenjai S, Kumar, CV, Kuno M, Liwporncharoenvong, T, Samosorn, S, Buranaprapuk A.  

Tuning the chain length of new pyrene derivatives for site-selective photocleavage of avidin. J 

Photochem Photobiol B 2018; 186: 23-30.   

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

สริิธร สโมสร. สารอนุพันธ์ 13-เอริลอลัคิลีนออกซีเบอร์เบอรินที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเรง็เต้านม  

          อนุสทิธบัิตร เลขที่ 11579 ออกให้ 7 มิถุนายน 2559. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   รัชนก ทองน า (ป่ินแก้ว) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Ratchanok Thongnum (Pingaew)  

ต าแหน่งทางวิชาการ      รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน         ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       02-649-5000 ต่อ 18253 

Email          ratchanok@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

ส าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

วท.ม. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

ปร.ด. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์ 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. งานวิจยั  

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Sooknual P, Pingaew R, Phopin K, Ruankham W, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, 

Prachayasittikul V. Synthesis and neuroprotective effects of novel chalcone-triazole hybrids. 

Bioorg Chem 2020;105:104384. 

Hau T, Ruankham W, Suwanjang W, Songtawee N, Wongchitrat P, Pingaew R, Prachayasittikul 

V, Prachayasittikul S, Phopin K. Repurposing of nitroxoline drug for the prevention of 

neurodegeneration. Chem Res Toxicol 2019;32:2182-91. 

Chamduang C, Pingaew R, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul 

V. Novel triazole-tetrahydroisoquinoline hybrids as human aromatase inhibitors. Bioorg 

Chem 2019;93:103327. 

R, Pingaew R, Prachayasittikul V, Worachartcheewan A, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,  

Prachayasittikul V. Synthesis, molecular docking, and QSAR study of bis-sulfonamide 

derivatives as potential aromatase inhibitors. Bioorg Med Chem 2019; 27: 115040. 

mailto:ratchanok@g.swu.ac.th
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Ieawsuwan W, Pingaew R, Kunkaewom S, Ploypradith P, Ruchirawat S. Scandium(III)triflate-

catalyzed pinacol-pinacolone rearrangement and cyclization of 1,2-diaryl-1,2-ethanediol: 

The versatile synthesis of 1-aryl-2,3-dihydro-1H-3-benzazepines. Asian J Org Chem 

2019; 8: 1441-7. 

R, Prachayasittikul V, Anuwongcharoen N, Prachayasittikul S, Ruchirawat  S, Prachayasittikul V. 

Synthesis and molecular docking of N,N'-disubstituted thiourea derivatives as novel 

aromatase inhibitors. Bioorg Chem 2018;79:171-8. 

Worachartcheewan A, Pingaew R, Lekcharoen D, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,  

Prachayasittikul V. Synthesis, antioxidant and antimicrobial activities of metal complexes of 

2-thiouracil-hydroxyquinoline derivatives. Lett Drug Des Discov 2018;15:602-11.  

Pingaew R, Mandi P, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. 

Synthesis, molecular docking, and QSAR study of sulfonamide-based indoles as aromatase 

inhibitors. Eur J Med Chem  2018;143:1604–15. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) วลัยกร นิตยพัฒน์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) WALAIKORN NITAYAPHAT 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 18708 

Email     walaikorn@g.swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์

และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

วท.ด. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วัสดุศาสตร์, วัสดุเชิงประกอบ, พอลิเมอร์, สิ่งทอ 

 

ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564) 

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Nitayaphat W, Jintakosol T. Adsorption of Ag (I) from aqueous solutions using regenerated silk fibroin  

            adsorbent beads. DOI: 10.1080/15440478.2020.1848697. 

Nitayaphat W, Jintakosol T. Optimizing the dyeing of silk fabric with gemstone powder using    

            exhaustion process. Asian J Chem 2020; 32(9):2275-8. 

Nitayaphat W, Jintakosol T. Efficient removal of cationic and anionic dyes from aqueous solutions  

           using regenerated silk fibroin beads. Asian J Chem 2020; 32(7):1623-39. 

Nitayaphat W, Kampeerapappun P. Coloration of PLA/modified montmorillonite nanocomposite fibres  

           with acid and basic dyes. Indian J Fibre Text Res 2018; 43(3):369-74. 

Mourpichai A, Jintakosol T, Nitayaphat W. Adsorption of gold ion from a solution using  

          montmorillonite/alginate composite. Mater Today Proc 2018; 5:14786-92. 

Nitayaphat W, Jintakosol T. Poly(lactic acid)/organoclay nanocomposite fibers: Preparation,  

          characterization and curcumin natural dyeing. Asian J Chem 2018; 30(6):1237-42. 
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Nitayaphat W, Jirawongcharoen P, Trijaturon T. Self-cleaning properties of silk fabrics functionalized  

          with TiO2/SiO2 composites. J Nat Fibers 2018; 15(2):262-72. 

Jintakosol T, Nitayaphat W. Influence of Tin addition on the microstructure, melt Properties and  

            mechanical properties of Ag-Cu-Zn-Sn braze filler. Int J Mater Mech Manuf 2018;  

            6(4):291-4. 

Rangsanyutthana R, Jintakosol T, Nitayaphat W. Adsorption of basic and acid dyes using  

             alginate/sericin composite beads. Asian J Chem 2018; 30(4):920-6.  

Nitayaphat W, Morakotjinda P. Cold pad-batch dyeing method for cotton fabric dyeing with  

             Uncaria gambir bark using ultrasonic energy. Chiang Mai J Sci 2017; 44(4):562-9. 

Nitayaphat W. Chitosan/coffee residue composite beads for removal of reactive dye. Mater Today Proc  

             2017; 4(5):6274-83. 

Nitayaphat W, Jintakosol T. Preparation of chitosan/organoclay nanocomposite as silver (I) ion  

             adsorbent. Asian J Chem 2017; 29(3):683-90. 

 

2. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

วลัยกร นิตยพัฒน์. หลักการย้อมสสีิ่งทอ. กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์; 2559. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Nuanlaor  Ratanawimarnwong 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18222 

Email          nuanlaorr@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมี 

อนินทรีย์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์   

 

ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. 2561-2565) 

1. งานวิจยั  

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Ratanawimarnwong N, Ruckchang P, Yooram S, Songsrirote K, Uraisin K, Cerda V. Development 

of a microfluidic membraneless vaporization flow system for trace analysis of arsenic. Anal 

Meth 2021; 13: 202 – 211. 

Taksitta K, Sujarit P, Ratanawimarnwong N, Donpudsa S, Songsrirote K. Development of tannin-

immobilized cellulose fiber extracted from coconut husk and the application as a biosorbent 

to remove heavy metal ions.  Environ Nanotech Monitoring & Management 2020; 14: 

100389. 

Thepmanee O, Prapainop K, Noppha O, Rattanawimanwong N, Siangproh W, Chailapakul O, 

Songsrirote K. A simple paper-based approach for arsenic determination in water using 

hydride generation coupled with mercaptosuccinic-acid capped CdTe quantum dots. Anal 

Meth 2020; 12: 2718 – 2726. 
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Thepchuay Y, Sonsa-ard T, Ratanawimarnwong N, Auparakkitanon S, Sitanurak J, Nacapricha D. 

Paper-based colorimetric biosensor of blood alcohol with in-situ headspace separation of 

ethanol from whole blood. Anal Chim Acta 2020; 1103: 115-121. 

Ratanawimarnwong N, Sinpun M, Chankaw P, Choengchan N, Nacapricha D. Simple flow system 

with in-line gas-diffusion unit for determination of ethanol employing hypsochromic shift 

of visible absorbance band of methyl orange. Talanta 2020; 206: 120234. 

Sitanurak, J., Fukana, N., Wongpakdee, T., Thepchauy, Y., Ratanawimarnwong, N., 

Amornsakchai, T., & Nacapricha D. (2019). T-shirt ink for one-step screen-printing of 

hydrophobic barriers for 2D- and 3D-microfluidic paper-based analytical devices. Talanta, 

205: 120113. 

Chaneam S, Inpota P, Saisarai S, Wilairat P, Ratanawimarnwong N, Uraisin K, Meesiri W, 

Nacapricha D. Green analytical method for simultaneous determination of salinity, carbonate 

and ammoniacal nitrogen in waters using flow injection coupled dual-channel C4D. Talanta 

2018; 189: 196-204. 

Buking S, Seatear P, Tiyapongpattana W, Uraisin K, Wilairat P, Nacapricha D, Ratanawimarnwong 

N. Microfluidic paper-based analytical device for quantification of lead using reaction 

band-length for identification of bullet hole and its potential for estimating firing distance. 

Anal Sci 2018; 34: 83-89. 

Choengchan N, Poontong B, Mathaweesansurn A, Maneerat N, Motomizu S, Ratanawimarnwong 

N, Nacapricha D. A ‘Dual-acceptor Channel’ membraneless gas-diffusion unit for 

simultaneous determination of ethanol and acetaldehyde in liquors using reverse flow 

injection. Anal Sci 2018; 34: 169-175. 

Inpota P, Strzelak K, Koncki R, Sripumkhai W, Jeamsaksiri W, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, 

Choengchan N, Chantiwas R, Nacapricha D. Microfluidic analysis with front-face 

fluorometric detection for the determination of total inorganic iodine in drinking water. Anal 

Sci 2018; 34: 161-167. 

 

1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Mathaweesansurn A, Songsaeng S, Poungputh R, Thangjitsirisin K, Surasen S, Ratanawimarnwong 

N, Choengchan N. Development of Test Kit for Naked Eye Detection of Sulfate in Soil for 

Brick Manufacture. Proceedings of the The 2020 Pure and Applied Chemistry International 

Conference ( PACCON 2020) ; 2020 Feb 13-14, Nonthaburi, Thailand, p.  AC151-

AC156. 

Srihirun S, Ratanawimarnwong N.  Spectrophotometric determination of gluconic acid in skincare 

products.  Proceedings of the The 2020 Pure and Applied Chemistry International 
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Conference ( PACCON 2020) ; 2020 Feb 13-14, Nonthaburi, Thailand, p.  AC114-

AC119. 

Yooram S, Jittangprasert P, Songsrirote K, Ratanawimarnwong N. Determination of arsenic(III) in 

soil using membraneless vaporization unit coupled with flow based system.  Proceedings of 

the The 2020 Pure and Applied Chemistry International Conference ( PACCON 2020) ; 

2020 Feb 13-14, Nonthaburi, Thailand, p. AC108-AC113. 

ธรีนนท ์ออประยูร, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, สเุชาวน์ ดอนพุดซา. วิธีตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

อย่างง่ายโดยใช้เหลก็ (II) ร่วมกบันอร์ฟลอกซาซิน. การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปี 2563; วันที่ 1 พฤษภาคม 2563; กรุงเทพฯ หน้า 137-147 

เพชรรัตน์ รักช้าง, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์. การวิเคราะห์ปริมาณอาร์เซนิกในน า้

ผิวดินโดยวิธกีารตรวจวัดสขีองพีเอชอนิดิเคเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน คร้ังที่ 6; วันที่ 6 มิถุนายน 2561; กรุงเทพฯ หน้า 167 – 174. 

 2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น   

สิทธิบตัร 

สทิธบัิตรเร่ือง “เคร่ืองสกดัพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทนัทแีบบอตัโนมัติและกระบวนการดังกล่าว” 

เลขที่สทิธบัิตร 52458 วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559 

ย่ืนขอสิทธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา เร่ือง 'เอทานอลเซนเซอร์ส าหรับแกส๊โซฮอล์' เลขที่ค าขอ

สทิธบัิตร 1001000496 เมื่อ 26 มีนาคม 2553 

 

ย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “การประดิษฐ์เคร่ืองวัด 

 ปริมาณแอลกอฮอล์ในน า้มันเช้ือเพลิง” เลขที่ค าขอ 0601003935 วันที่ย่ืนค าขอ 17  

สงิหาคม 2549   
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Piyada Jittangprasert 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์     02-649-5000 ต่อ 18222 

Email           piyadaj@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์  โครมาโทรกราฟี 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Samerjai W, Jittangprasert P, Tongraung P.  Colorimetric detection of Iron( III)  ion based on 4-

aminothiophenol and Schiff base naphthalene-2-ol modified silver nanoparticles.  Asian 

Journal of Chemistry. 2020; 32(2): 287-292. 

Nusuwan P, Jittangprasert P, Kuno M, Pumsa-ard K,Tongraung P. Dual detection highly selective 

colorimetric chemosensors for fluoride and copper( II)  ions based on imine-phenol 

derivative. Asian Journal of Chemistry. 2020; 32(4): 803-809. 

ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ธนภัทร เกดิกก๊, แพน ทองเรือง. การสงัเคราะห์และประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงิน

ที่ดัดแปลงพ้ืนผิวชนิดใหม่ส าหรับการวิเคราะห์เหลก็ (III) ในตัวอย่างน า้เสีย. วารสารหน่วยวิจัย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  2563; 11(2): 316-331. 

Samerjai W, Dankhanob L, Chotimai P, Jittangprasert P, Tongraung P.  Chromogenic detection of 

Fe2+ uing Schiff base–naphthalene-2-ol-modified silver nanoparticles. Iranian Journal of 

Science and Technology, Transactions A: Science. 2019; 43: 451–456. 
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Jittangprasert P, Somsaeng T, Pumsa-ard K.   A low-cost and simple lab-on-a-chip for 

determination of ethanol. Walailak Journal of Science and Technology 2018;15(7): 529-

539. 

ยศวดี ฐิติวร, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. การพัฒนาบทปฏบัิติการเคมี

วิเคราะห์ เร่ือง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิต

ปริญญาตรี. วารสารหน่วยวิ จัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

2561;9(1):16-27. 

ปราณ อศัวพลไพศาล, ภมูิรัตน์ นุสวุรรณ, แพน ทองเรือง, มะยูโซะ๊ กูโน, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้ง

ประเสริฐ. การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ประเภท Schiff base ส าหรับการ

วิเคราะห์คอปเปอร์ (II) ไอออน. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้  2561; 9(2): 188-199. 

   

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Yooram S, Jittangprasert P, Songsrirote K, Ratanawimarnwong R. Determination of arsenic (III) in 

soil using membraneless vaporization unit coupled with flow based system.  Pure and 

Applied Chemistry International Conference 2020 ; February 13-14 , Thailand, p. 108-

113. 

Tumtamai N, Ponprateep S, Samonsorn S, Jittangprasert P.  Determination of cordycepin and 

adenosine in Cordyceps militaris by high-performance liquid chromatography.  Pure and 

Applied Chemistry International Conference 2020 ; February 13-14 , Thailand, p. 129-

133. 

แพรวสุภา เหล่าศิริ,   ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ธิปชัย วัฒนวิจารณ์, ศิริขวัญ พลประทีป. การพัฒนา

กระบวนการผลิตพอลิไฮดรอกซิลบิวทีเรตด้วยกระบวนการหมักบนอาหารแขง็โดยแบคทีเรีย 

Bacillus megaterium SWU01. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี 

2563,วันที่ 1 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ, หน้า 159-170. 

ณัฏฐริกานต์ ค า้ชู,   ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. การเปรียบเทยีบผลการพัฒนาแนวคิด

ทางเคมีเร่ืองสารละลายโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปี 2562,วันที่ 26 เมษายน 2562, กรุงเทพฯ, หน้า 657-666. 

สาวิตรี ไชยบุรี,   ฐิติรัตน์ แม้นทิม, สิริธี สโมสร, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การวิเคราะห์คอปเปอร์ (II) 

ไอออนด้วยเทคนิคสเปคโทรสโกปีโดยใช้ตัวตวรจวัดชนิดพีอีดีดีแบบประหยัดร่วมกับรีเอเจนต์

ธรรมชาติจากข้าวลืมผัว. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย คร้ังที่  11, วันที่  23-24 

พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, หน้า 727-735. 
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Sainakum A, Chabangborn A, Jittangprasert P,  Sompongchaiyakul P.  Long Chain n- Alkane 

Distribution in the Mangrove Plants.  the 4 4 th Congress on Science and Technology of 

Thailand. 2018; Oct 29-31, Thailand, p. 643-649. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น   

 2.1 สิทธิบตัร 

สิทธิบัตรเร่ือง “เคร่ืองสกัดพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทันทีแบบอัตโนมัติและกระบวนการดังกล่าว” 

เลขที่สทิธบัิตร 52458 วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ปิยรัตน์ (ดรบัณฑติ) ศรีวิไล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Piyarat  Srivilai 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาเคมี  คณะวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    097=1591594 

Email     piyarats@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 

วท.ม. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Supanee Sangsin,Piyarat Srivilai, Pan Tongraung.Colorimetric detection of Cr3+ in dietary        

supplements using a smartphone based on EDTA and tannic acid-modified silver nanoparticles. 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2021;246:119050. 

สวิุสา บุญน้อม และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ ์

โดยใช้บทเรียนเชิงรุกร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว .2562;35:163-167. 

วิภาวี ทะนานทอง และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การเปรียบเทยีบผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้

สะตีมศึกษากบักระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (5E) เร่ือง ปฏกิริิยาเคมี ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ . 2561; 2 : 

119-131. 

ยศวดี ฐิติวร, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ม พุ่มสะอาด และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การพัฒนาบทปฏบัิติการเคมี

วิเคราะห์ เร่ือง เทคนิคแคปิลลารีอเิลก็โทรโฟรีซิสเพ่ือศึกษาประสทิธผิลการเรียนรู้ของนิสติปริญญา

ตรี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ .2561;1:16-27. 

ผกาวรรณ กลางชมภ,ู ฐิติรัตน์ แม้นทมิ และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทปฏบัิติการ

เคมี เร่ือง อตัราการเกดิปฏกิิริยาฟอกจางสขีองคริสตัลไวโอเลตในสารละลายเบสโดยใช้เคร่ือง

ตรวจวัดทางแสงอย่างง่ายชนิด PEDD. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.2561;6:135-147. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

จันทะลังสอน กองกา และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การพัฒนาบทปฏบัิติการเคมี เร่ือง การหาปริมาณน า้ตาลโดย

ใช้อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษร่วมกบัการวิเคราะห์แบบเทยีบส ีเพ่ือส่งเสริมทกัษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับนิสติระดับปริญญาตรี. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

รังสติ (RSU National Research Conference 2020). ; 2563 ,พฤษภาคม 1;กรุงเทพมหานคร

p.579-587.  

วิทวัส จ าปาทอง และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. ( 2563). การพัฒนาวิธกีารขึ้นรูปอุปกรณต์รวจวิเคราะห์ฐาน

กระดาษโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ส าหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง. การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 21 (The 21st National Graduate Research 

Conference) ; 2563,มีนาคม27;ขอนแก่น,p.417-429.  

สพุาณี แสงสนิ และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.( 2563).การสงัเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพ้ืนผิวด้วยอี

ดีทเีอและกรดแทนนิก ส าหรับตรวจวัด Cr3+. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ; 2563,

มีนาคม11-15;ขอนแก่น,p.307-310.  

ปิยธดิา สภุา และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.ผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มี

ต่อทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสติครู. การประชุมวิชาการบัณฑติศึกษา

ระดับชาติ คร้ังที่ 10  เร่ือง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.; 2563 ,มีนาคม11-15;กรุงเทพมหานคร,p.284-293.  

พรสดุา ทนันา และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.( 2562) การเปรียบเทยีบผลการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอน

แบบอุปมาอุปไมยและแบบสืบเสาะ เร่ือง พันธะโคเวเลนต์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย คร้ังที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2562,

พฤษภาคม23-24,กรุงเทพมหานคร,p. 667-686.     

ณักฐริกานต์ ค า้ชู และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การเปรียบเทยีบผลการพัฒนาแนวคิดทางเคมีเร่ือง 

          สารละลายโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสติ;2562,เมษายน 

26,กรุงเทพมหานคร,p. 657-666. 

ถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การพัฒนาชุดกจิกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง  

          พันธะเคมี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษาะในศตวรรษที่ 21. งาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสติ.2562,เมษายน 26,กรุงเทพมหานคร,p.757-767.  
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พงศกร พรมทา และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 เม่ือผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมสตีมศึกษา.การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 20 (The 20st National Graduate Research 

Conference); 2562 ,มีนาคม11-15;ขอนแก่น,p.1606-1616. 

นรพนธ ์คนสงู และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ.การพัฒนาแนวคิดเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่ออตัราการ 

          เกิดปฏกิริิยาด้วยกจิกรรมสะเตม็ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ คร้ังที่ 20 (The 20st National Graduate Research 

Conference); 2562 ,มีนาคม11-15;ขอนแก่น,p.1617-1625. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) มณีกานต์ น า้สอาด 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Maneekarn Namsa-aid  

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน       ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-699-5519 

Email    maneekarn@g.swu.ac.th 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

ปร.ด. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ 

สกอ.) 

Buachan P, Namsa-Aid M, Sung HK, Peng C, Sweeney G, Tanechpongtamb W. Inhibitory effects 

of terrein on lung cancer cell metastasis and angiogenesis. Oncol. Rep. 2021;45(6):94. 

Buachan P, Namsa-Aid M, Tanechpongtamb W. Terrein Inhibits Aggressive Phenotype of A549 

Human Lung Cancer Cell through Suppression of HIF-1α. Walailak J Sci & Tech 

2021;18(11):10605. 

Saenkham A, Jaratrungtawee A, Siriwattanasathien Y, Boonsri P, Chainok K, Suksamrarn A, 

Namsa-aid M, Pattanaprateeb P, Suksamrarn S. Highly potent cholinesterase inhibition of 
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geranylated xanthones from Garcinia fusca and molecular docking studies. Fitoterapia. 

2020;146:104637. 

 

 

 



128 

 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)  นายแพน ทองเรือง 

ชื่อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) Pan Tongraung 

ต าแหน่งผวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน            ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

          026495000 ต่อ 18455                                                        

Email           pan@g.swu.ac.th    

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเรจ็ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 

วท.ม. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

วท.ด. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

  

ความเชี่ยวชาญ 

เคมีอนินทรีย์ เคมีซุปราโมเลกุล 

 

ผลงานวิชาการ  

1. งานวิจยั 

    1.1  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติในฐานขอ้มูลของ สกอ. 

Sangsin, S., Srivilai, P., Tongraung, P., Colorimetric detection of Cr3+ in dietary supplements 

using a smartphone based on EDTA and tannic acid-modified Silver nanoparticles. 

Spectrochimica Acta Part A: Biomolecular Spectroscopy, 2021; 246. 119050. 

Nusuwan P., Jittangprasert, P., Kuno, M., Pumsa-ard, K., Tongraung, P. Dual Detection Highly 

Selective Colorimetric Chemosensors for Fluoride and Copper(II) Ions Based on Imine-

Phenol  Derivative. Asian Journal of Chemistry. 2020; 32:803-809. 

Samerjai, W.,  Jittangprasert, P., Tongraung, P. Colorimetric Detection of Iron(III) Ion Based on 

4-Aminothiophenol and Schiff Base Naphthalene-2-ol Modified Silver Nanoparticles, 

Asian Journal of Chemistry. 2020;32:287-292 

Samerjai, W., Dankhanob, L., Chotimai, P., Jittangprasert, P., Tongraung, P. Chromogenic 

Detection of Fe2+ Using Schiff base–naphthalene-2-olmodified Silver Nanoparticles, Iran J 

Sci Technol Trans Sci.2019;43:451–456 

ปราณ อศัวพลไพศาล, ภมูิรัตน์ นุสวุรรณ, แพน ทองเรือง, มะยูโซะ๊ กูโน, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้ง

ประเสริฐ. การสงัเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซน็เซอร์ชนิดใหม่ประเภท Schiff base ส าหรับการ

mailto:pan@g.swu.ac.th%20%20%20สาขา
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วิเคราะห์คอปเปอร์ (II) ไอออน. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้  2561; 9(2): 188-199. 

Aussawaponpaisan, P., Nusuwan P., Tongraung, P., Jittangprasert, P., Pumsa-ard, K., Kuno, M. 

Fluorescent Chemosensor for Cu2+ based on Schiff base-naphthalene-2-ol, Materials 

Today: Proceedings. 2017; 4: 6022-6030. 

 

2. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

แพน ทองเรือง. สมมาตรโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์;  2564. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) มะยูโซะ๊ กูโน. 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mayuso kuno 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ห้อง 1004  

เบอรโ์ทรศพัท ์    086-691-9386  

Email  mayuso@g.swu.ac.th; mayuso.kuno@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ.  เคมี มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีคอมพิวเตอร์ การออกแบบโมเลกุลยาหรือตัวยับย้ัง 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Srisung S. Wasukan N., Kuno M., Somsri S., Tanjedrew, N. Raman enhanced scattering and DFT 

studies on the adsorption behaviour of dithizone on silver nanoparticle. Inorganic Chemistry 

Communications 2021,126:108480-108486. 

Keattanong P., Wasukan N., Kuno M., Somsri S. Synthesis, structural characterization, computational 

studies and stability evaluations of metal ions and ZnONPs complexes with dimercaptosuccinic 

acid. Heliyon, 2021,7: e05962 

Jityuti B., Kuno M., Liwporncharoenvong T., Buranaprapuk A. Selective protein photocleavage by 

fluorescein derivatives, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology. 2020, 

212:112027. 

Patnin S., Makarasen A., Kuno M., Deeyohe S., Techasakul S., Chaivisuthangkura A., Binding 

interaction of potent HIV-1 NNRTIs, amino-oxy-diarylquinoline with the transport protein 

using spectroscopic and molecular docking. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy, 2020, 233:118159. 

 

mailto:mayuso@g.swu.ac.th
mailto:mayuso.kuno@gmail.com
http://ir.swu.ac.th/jspui/browse?type=author&value=Keattanong+P.
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Makarasen A., Kuno M., Patnin S., Reukngam N., Khlaychan P., Deeyohe S., Intachote P., Saimanee 

B., Sengsai S., Boonsri P., Chaivisuthangkura A., Techasakul S., Molecula Docking Studies 

and Synthesis of amino-oxy-diarylquinoline Derivatives as Potent Non-nucleoside HIV-1 

Reverse Transcriptase Inhibitors. Drug Research, 2019, 69:971682. 

Khammee T., Phoonan W., Ninsuwan U.,Jaratrungtawee A., Kuno M. Volatile constituents, in vitro 

and in silico anti-hyaluronidase activity of the essential oil from Gardenia carinata Wall. ex 

Roxb. Flowers. Biointerface Research in Applied Chemistry, 2019, 9:4649-4654. 

Khammee T., Rattanapittayapron A., Rangjaroen C., Jaratrungtawee A., Kuno M. Anti-xanthine 

oxidase activity of flavone analogues from dillenia indica L. And in silico study. Rasayan 

Journal of Chemistry. 2019, 12:2273-2283. 

Wasukan N., Kuno M., Maniratanachote R. Molecular Docking as a Promising Predictive Model for 

Silver Nanoparticle-Mediated Inhibition of Cytochrome P450 Enzymes. J. Chem. Inf. Model. 

2019, 59:5126-5134. 

Yenjai S., Kumar C.V., Kuno M., Liwporncharoenvong T., Samosorn S., Buranaprapuk A. Tuning the 

chain length of new pyrene derivatives for site-selective photocleavage of avidin. Journal of 

Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2018, 186,:23-30. 

Namdaung U., Athipornchai A., Khammee T., Kuno M., Suksamrarn S., 2-Arylbenzofurans from 

Artocarpus lakoocha and methyl ether analogs with potent cholinesterase inhibitory activity. 

European Journal of Medicinal Chemistry. 2018, 143:1301-1311. 

Khammee T., Jaratrungtawee A., Kuno M., Gas chromatography–mass spectrometry analysis, in vitro 

activities, and in silico molecular docking of major components of michelia alba dc essential oil 

and scented extracts, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2018, 11:499-

504. 

Arunrattiyakorn P., Kuno M., Aree T., Laphookhieo S., Sriyatep T., Kanzaki H., Garcia Chavez 

M.A., Wang Y.A., Andersen R.J. Biotransformation of β-Mangostin by an Endophytic 

Fungus of Garcinia mangostana to Furnish Xanthenes with an Unprecedented Heterocyclic 

Skeleton. Journal of Natural Products. 2018, 81:2244-2250. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สเุชาวน์ ดอนพุดซา 

ชื่อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ) Suchao Donpudsa 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน      ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    089-661-0849 

Email      suchao@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

วท.ด. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมีและอณชีูววิทยา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Taksitta K, Sujarit P, Ratanawimarnwong N, Donpudsa S, Songsrirote K. Development of tannin-

immobilized cellulose fiber extracted from coconut husk and the application as a biosorbent 

to remove heavy metal ions. Environ Nanotechnol Mon Manage 2020; 14: 100389. 

Visetnan S, Donpudsa S, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Silencing of a Kazal-type serine 

proteinase inhibitor SPIPm2 from Penaeus monodon affects YHV susceptibility and 

hemocyte homeostasis. Fish Shellfish Immunol 2018; 79: 18-27.  

อรวรรณ เปียพรัด, สเุชาวน์ ดอนพุดซา. ฤทธิ์การยับย้ังจุลชีพของครัสทนิชนิดที่ 2 ในกุ้งขาว 

(Litopenaeus vannamei). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 2561; 

4: 103-112. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

ธรีนนท ์ออประยูร, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, สเุชาวน์ ดอนพุดซา. วิธีตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

อย่างง่ายโดยใช้เหลก็ (II) ร่วมกบันอร์ฟลอกซาซิน. การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปี 2563; วันที่ 1 พฤษภาคม 2563; กรุงเทพฯ หน้า 137-147 



133 

 

ธรีนนท ์ออประยูร, นพวรรณแก้ว โกสุม, พีรพล ใจประเสริฐ, ศุภกาญจน์ รัตนกร, สเุชาวน์ ดอนพุดซา. 

การผลิตกลูโคสไซรัปโดยใช้เอนไซม์ร่วมกบัคล่ืนไมโครเวฟ. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย 

คร้ัง ที่ 11; วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, หน้า 

672-681.    
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ณัฐพล  อภิรติกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Nuttapon Apiratikul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน ภาควิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649-5000-9 ต่อ 18220 

Email     nuttapona@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2548 

วท.ม. เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 

ปร.ด. เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Rukachaisirikul T, Kumjun S, Suebsakwong P, Apiratikul N, Suksamrarn A. A new pyrrole alkaloid 

from the roots of Cissampelos pareira. Nat. Prod. Res. 2021;35:80-87. 

Chokchaisiri S, Apiratikul N, Rukachaisirikula T. A new ent-abietane lactone from Glycosmis 

pentaphylla. Nat. Prod. Res. 2020;34:3019-3026. 

Thongbamrer C, Niyomtham N, Chaiwut C, Posa C, Apiratikul N, Sangvichien E, Opanasopit P, 

Sakee U, Yingyongnarongkul B, Radchatawedchakoon W. Headgroup modification of 

cholesterol-based cationic lipids: Synthesis, transfection efficiency evaluation, and serum 

compatibility. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2020;42:213-221. 

 

Lomchoey N, Panseeta P, Boonsri P, Apiratikul N, Prabpai S, Kongsaeree P, Suksamrarn S. New 

bioactive cyclopeptide alkaloids with rare terminal unit from the root bark of Ziziphus 

cambodiana. RSC Adv. 2018;8:18204–18215. 

Apiratikul N, Kumpun S, Yingyongnarongkul B. Solid-phase synthesis and anticancer activity of 

diarylheptanoid amide derivatives. KKU Sci. J. 2018;46:14-23. 
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Chaichompoo W, Chokchaisiri R, Apiratikul N, Chairoungdua A, Yingyongnarongkul B, Chunglok W, 

Tocharus C, Suksamrarn A. cytotoxic alkaloids against human colon adenocarcinoma cell line 

(HT-29) from the seed embryos of Nelumbo nucifera. Med. Chem. Res. 2018;27:939-943. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Kumpairee P, Niyomtham N, Apiratikul N, Yingyongnarongkul B. Synthesis of novel 

   neutral helper lipids with amino acids as polar heads Pure and applied chemistry  

     international conference (PACCON 2018), Songkhla, Thailand, 2018; NP59-63. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ศิริขวัญ พลประทปี 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sirikwan Ponprateep 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       114 ถนนสขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

       10110  

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18257 

Email          sirikwanp@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 

วท.ม ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

วท.ด ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมีและอณชีูววิทยา  

 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ 

สกอ.) 

Matjank W, Ponprateep S, Vatanavicharn T. A simple and efficient method for partial purification 

of Yellow head virus. Srinakharinwirot Science Journal 2018; 2:193-205. 

Chuavong W, Chuklin K, Anansakulchai K, Leetian P, Ponprateep S, Vatanavicharn T. Utilization 

of bagasse and molasses for polyhydroxybutyrate production by Bacillus sp. SWU01. 

Srinakharinwirot Science Journal 2018; 2:99-112. 

Matjank W, Ponprateep S, Rimphanitchayakit V, Tassanakajon A, Somboonwiwat K, 

Vatanavicharn T. Plasmolipin, PmPLP1, from Penaeus monodon is a potential receptor for 

yellow head virus infection. Developmental and Comparative Immunology 2018; 88:137-

143. 

 

1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

mailto:sirikwanp@g.swu.ac.th


137 

 

Tumtamai N, Ponprateep S, Samonsorn S, Jittangprasert P. Determination of cordycepin and 

adenosine in Cordyceps militaris by high-performance liquid chromatography. Pure and 

Applied Chemistry International Conference 2020; February 13-14, Thailand, p. 129-

133. 

แพรวสภุา เหล่าศิริ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ธปิชัย วัฒนวิจารณ์, ศิริขวัญ พลประทปี.  การพัฒนา

กระบวนการผลิตพอลิไฮดรอกซิลบิวทเีรตด้วยกระบวนการหมักบนอาหารแขง็ โดยแบคทเีรีย 

Bacillus megaterium SWU01. งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลัยรังสติ ประจ าปี 2563;  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563; กรุงเทพฯ, หน้า 159-170. 

วิสนัต์ เช้ือวงศ์, ธปิชัย วัฒนวิจารณ์, ศิริขวัญ พลประทปี.  การโคลนยีน phaC จากแบคทเีรีย Bacillus sp. 

สายพันธุ ์SWU44 ในการผลิตโปรตีนลูกผสมโพลลีไฮดรอกซีบิวทเีรตซีนเทสและการสะสมพีเอช

บี ใน Escherichia coli. การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังที่ 3; วันที่ 24-25 

พฤษภาคม 2561; ชุมพร, หน้า 501-510.   

วัชรายา มาศแจ้ง, ศิริขวัญ พลประทปี, ธปิชัย วัฒนวิจารณ์. การผลิตโปรตีนลูกผสมพลาสโมไลปินจาก 

Escherichia coli. การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังที่ 3; วันที่ 24-25 พฤษภาคม 

2561; ชุมพร, หน้า 511-518.   

อมรเทพ ถาน้อย,  นวพร แก้วพันธ,์ นริศรา นาค าโฮม,  อาสาฬดา จันทร์แก้วแร่, ศิริขวัญ พลประทปี, 

ธปิชัย วัฒนวิจารณ์. (2561) การพัฒนาการวิเคราะห์เทคนิคเชิงสลิีวโคคริสตัลไวโอเลต (LCV) 

ร่วมกบัการตรวจสอบผลิตภัณฑจ์ากปฏกิริิยา Loop-mediate Isothermal Amplification. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน คร้ังที่ 6: วันที่ 6 มิถุนายน 

2561; สมุทรปราการ, หน้า 255-261.  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  รสพร เจียมจริยธรรม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Rossaporn Jiamjariyatam 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน      ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     0954716611 

Email      rossaporn@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (เกยีรตินิยมอนัดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

2548 

วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม

เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 

วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Food Process and Preservation  

Product Development  

Sensory Evaluation 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

รสพร เจียมจริยธรรม พรรณภัทร พรหมเพญ็ และ บงกช บุญบูรพงศ์. การพัฒนาผลิตภัณฑต์ูเลจากแป้ง 

            กล้วย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2563;25(2): 464-481. 

รสพร เจียมจริยธรรม และ ปิยะนุช รสเครือ. การใช้เมือกเมลด็แมงลักผงเป็นสารทดแทนไขมันใน 

            ผลิตภัณฑบ์ราวน่ี. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2561;35(1): 45-58. 

รสพร เจียมจริยธรรม. ผลของแป้งเมลด็ขนุนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑข์นมขบเคี้ยวชนิดทอด. วารสาร 

           วิทยาศาสตร์บูรพา 2561;23(1): 121-134. 

Jiamjariyatam, R. Use of riceberry bran to reduce oil absorption in puffed cracker. International 

Food Research Journal 2019;26(2): 441-450. 

Jiamjariyatam, R. Influence of gelatin and isomaltulose on gummy jelly properties. International 

Food Research Journal 2018;25(2): 776-783.  
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Jiamjariyatam, R. Effect of Jackfruit Seed Starch (Artocarpus heterophyllus) Microstructure on  

           Properties and Characteristics of Fried Battered Product. Walailak Journal Science &  

           Technology 2018;15(12): 879‐892. 

Jiamjariyatam, R. Microwavable expanded-snack from native rice starch: Influence of inulin and        

           amylose content. International Food Research Journal 2017;24(5): 1956-1962. 

Jiamjariyatam, R. Development of ready-to-eat rice starch-based puffed products by coupling 

freeze-drying and microwave. International Journal of Food Science and Technology 

2016;51: 444- 452. 

 

2. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

รสพร เจียมจริยธรรม. คาร์โบไฮเดรตในอาหาร: ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร. นนทบุรี: 

ส านักพิมพ์สโุขทยัธรรมาธริาช. 2562. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ฐิติรัตน์ แม้นทมิ  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Thitirat Mantim 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-8212794  

Email     thitiratm@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล  2548 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์  โฟลอนิเจคชันอะนาลิสสิ  แคปิลลารีอเิลก็โทรโฟรีซิส 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Mantim T, Chaisiwamongkhol K, Uraisin K, Hauser PC, Wilairat P, Nacapricha D. Dual-purpose 

photometric-conductivity detector for simultaneous and sequential measurements in flow analysis. 

Molecules 2020; 25:2284.  

Chantipmanee N, Sonsa-ard T, Fukana N, Kotakanok K, Mantim T, Wilairat P, Hauser PC, 

Nacapricha D. Contactless conductivity detector from printed circuit board for paper-based 

analytical systems. Talanta 2020; 206: 120227. 

Chaneam S, Kaewyai K, Mantim T, Chaisuksant R, Wilairat P, Nacapricha D. Simultaneous and 

direct determination of urea and creatinine in human urine using a cost-effective flow 

injection system equipped with in-house contactless conductivity detector and LED 

colorimeter. Anal Chim Acta 2019; 1073: 54–61. 
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Kraikaew P, Pluangklang T, Ratanawimarnwong N, Uraisin K, Wilairat P, Mantim T, Nacapricha 

D. Simultaneous determination of ethanol and total sulfite in white wine using on-line cone 

reservoirs membraneless gas-liquid separation flow system. Microchem J 2019; 149: 

104007. 

Suwanrut J, Chantipmanee N,  Kamsong W,  Buking S,  Mantim T,  Saetear P, Nacapricha D. 

Temperature-dependent schlieren effect in liquid flow for chemical analysis. Talanta 2018; 

188: 74–80. 

Alahmad W, Pluangklang T, Mantim T, Cerdà V, Wilairat P, Ratanawimarnwong N, Nacapricha 

D. Development of flow systems incorporating membraneless vaporization units and flow-

through contactless conductivity detector for determination of dissolved ammonium and 

sulfide in canal water. Talanta 2018; 177: 34–40.  

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

สิทธิบตัร 

สทิธบัิตรเร่ือง “เคร่ืองสกดัพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทนัทแีบบอตัโนมัติและกระบวนการดังกล่าว” 

เลขที่สทิธบัิตร 52458 วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559 

การย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “การประดิษฐ์เคร่ืองวัด 

ปริมาณแอลกอฮอล์ในน า้มันเช้ือเพลิง” เลขที่ค าขอ 0601003935 วันที่ย่ืนค าขอ 17  สิงหาคม 

2549   
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวพรทพิย์ บุญศรี 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Pornthip Boonsri 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     02-649-5000 ต่อ 18206 

Email           pornthipb@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยทกัษิณ 2545 

วท.ม. เคมีเชิงฟิสกิส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 

ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีเชิงฟิสกิส ์เคมีคอมพิวเตอร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Jaitrong M, Boonsri P. Samosorn S, Molecular Docking Studies of Berberine Derivative  

          as Novel Multitarget PCSK9 and HMGCR Inhibitors.  Srinakharinwirot Science Journal. 

2021;37(1):13502. 

Saenkham A, Jaratrungtawee A, Siriwattanasathien Y, Boonsri P, Chainok K, Suksamrarn A,  

          Namsa-aid M, Pattanaprateeb P, Suksamrarn S.  Highly potent cholinesterase inhibition of 

geranylated xanthones from Garcinia fusca and molecular docking studies.  Fitoterapia. 

2020;146:104637. 

Makarasen A, Kuno M, Patnin S, Reukngam N, Khlaychan P, Deeyohe S, Intachote P, Saimanee 

B, Sengsai S, Boonsri P, Chaivisuthangkura A, Sirithana W, Techasakul S.  Molecular 

docking studies and synthesis of amino-oxydiarylquinoline derivatives as potent non-

nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitors.  Drug Research.  2019;69( 12) :671-

682. 
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Makjan S, Boonsri P, Channuie J, Kanjana K. Effects of hydrogen peroxide on 304 stainless steel 

in high temperature water. Journal of Physics: Conference Series. 2019;1380(1):012087. 

Makjan S, Boonsri P, Channuie J, Kanjana K.  Effects of Zn( II)  on hydrogen peroxide-induced 

corrosion of stainless steel.  Journal of Physics:  Conference Series. 

2019;1285(1):012045. 

Promkatkaew M, Hannongbua S, Boonsri P.  Density Functional Theory Study on Structural and 

Spectroscopic Properties of Metal Complexes of Ruhemann’ s Purple Compounds.  Key 

Engineering Materials.  2019;824:204-211. 

Makjan S, Promkatkaew M, Hannongbua S, Boonsri P.  Theoretical Study of the Electronic 

Structure and Properties of Alternating Donor-Acceptor of Carbazole-Based Copolymer for 

Advanced Organic Light-Emitting Diodes ( OLED) .  Key Engineering Materials. 

2019;824:236-244. 

Lomchoey N, Panseeta P, Boonsri P, Apiratikul N, Prabpai S, Kongsaeree P, Suksamrarn S. New 

bioactive cyclopeptide alkaloids with rare terminal unit from the root bark of Ziziphus 

cambodiana. RSC Advances. 2018;8(33):18204–18215. 

   

1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

ชนิถา จุ้ยประเสริฐ, พรทิพย ์บุญศรี, ณัฐพล อภิรติกุล, และ พนารัตน์ อรุณรัติยากร. การท าโมเลกุลลาร์ 

ดอ็กกิ้งของอนุพันธช์นิดใหม่ของสารไฮโฟเดอมิน เอ ในการยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไกลโค

เจน ฟอสโฟรีเลส. เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2563. 

หน้า 125-136. 

Thonthong C, Samosorn S, Boonsri P. Molecular docking studies of donepezil-coumarin hybrid as 

novel multi target hAChE and hMAO-B inhibitors. Proceedings book of the 45th Congress 

on Science and Technology of Thailand (STT 45). Mae Fah Luang University, Chiang 

Rai, Thailand. 2019; p. 421-430.  

Thonthong C, Samosorn S, Boonsri P. Molecular Docking Studies of Coumarinderivatives as Novel 

Acetylcholinesterase Inhibitors. Proceedings of the IRES International Conference, Nagoya, 

Japan, 2019; p. 1-6. 

Jaitrong M, Samosorn S, Boonsri P, Thamvapee P, Watanapokasin R, Pivsa-Artf  S. Design and 

Synthesis of Berberine Derivatives as PMK Inhibitors in Cholesterol Biosynthesis. 

Conference Proceedings .ACENS; Asian Conference on Engineering and Natural Sciences. 

Osaka, Japan. 2018; p. 437-448. 

Makjan S, Boonsri P, Channuie J, Kanjana, K. A high-temperature setup of nuclear reactor cooling 

system for the study of zinc effect on corrosion in stainless steel. International Journal of 

Engineering and Innovative Technology. 2018;7:16-9. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)        ชัชฎาภรณ์ พิณทอง 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)    Chatchadaporn Pinthong 

ต าแหน่งทางวิชาการ                อาจารย์ 

ทีท่ างาน                               ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์                       064-9414498 

Email                                  chatchadaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีศึกษาและชีวเคมี 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Maenpuen S, Pongsupasa V, Wiranee Pensook, Anuwan P, Kraivisitkul N, Pinthong C, 

          Phonbuppha J, Luanloet T, Wijma H. J., Fraaije M. W., Lawan N, Chaiyen P, and Wongnate 

T. Creating Flavin Reductase Variants with Thermostable and Solvent‐Tolerant Properties by 

Rational‐Design Engineering. ChemBioChem. 2020;21(10): 1481-1491. 

ชฎาวรรณ สขุัมศรี มะยูโซะ๊ กูโน และชัชฎาภรณ์ พิณทอง. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

          โดยใช้ตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปริมาณสมัพันธ ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย.วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. 2561; 17(3) 47-53. 

1.2 บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Prasansorn P., Thanyaphongphat J.,Pinthong C. ISOCHEM: Development of interactive 3D game on 

the web in augmented reality to enhance student’s learning of isomers of organic chemistry. 

Proceedings of the 29th International Conference on Computers in Education; 2021 November 

22-26; Bangkok, Thailand. (In press) 
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2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 2.1 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

ย่ืนจดลิขสทิธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ือง คู่มือเกม METAL CONQUEROR GAME เลขที่ค าขอ 

394322 วันที่ย่ืนค าขอ 14 มิถุนายน 2564 

 2.9 สิทธิบตัร 

อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ์ การย่ืนขอสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ือง กรรมวิธี

สังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระกรด 3,4,5-ไตรไฮดรอกซีซินนามิก (3,4,5-trihydroxycinnamic 

acid) โดยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ เลขที่ค าขอ 1701003063 วันที่ย่ืนค าขอ 2 มิถุนายน 2560 

เลขที่ประกาศโฆษณา 1701003063A วันที่ประกาศ 23 ธนัวาคม 2562 

 

 2.10 ซอฟตแ์วร ์  

ย่ืนจดลิขสทิธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ืองแอพพลิเคชันเกม METAL CONQUEROR GAME 

เลขที่ค าขอ 394322 วันที่ย่ืนค าขอ 14 มิถุนายน 2564 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายสชีุวิน โชติชัชวาลย์กุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Sucheewin Chotchatchawankul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์     02-649-5000 ต่อ 18458 

Email           sucheewin@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

Ph.D. Inorganic Chemistry University of Wisconsin - 

Madison, USA 

2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏกิริิยาและกลไกการเกดิปฏกิริิยา 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Praban S, Yimthachote S, Kiriratnikom J, Chotchatchawankul S, Tantirungrotechai J, Phomphrai 

K.  Synthesis and characterizations of bis( phenoxy) -amine tin( II)  complexes for ring-

opening polymerization of lactide. Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry. 

2019;57:2104-2112. 

Kiriratnikom J, Chotchatchawankul S, Haesuwannakij S, Kiatisevia S, Phomphrai K.  

          Synthesis and characterization of neutral and cationic aluminum complexes supported by a 

furfuryl-containing aminophenolate ligand for ring-opening polymerization of ε-

caprolactone. New Journal of Chemistry. 2018;42:8374-8383. 

  

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 2.9 สิทธิบตัร 

Wongmahasirikun P, Chotchatchawankul S, Phomphrai K, Kaeothip S, inventors.  PTT Global 

Chemical Plublic Company Limited, assignee.  A catalyst composition for a producing 
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process of an unsaturated carboxylic acid salt and its derivatives from carbon dioxide and 

olefin. International Patent WO 2019132784 A1. 2019-07-04. 

Chotchatchawankul S, Wongmahasirikun P, Kaeotip S, Phomphrai K, inventors.  PTT Global 

Chemical Plublic Company Limited, assignee.  A catalyst composition for a production 

process of δ-lactone from carbon dioxide and 1,3-butadiene.  International Patent WO 

2018124978 A1. 2018-07-05. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นันทชิา  ล้ิมชูวงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Nunticha  Limchoowong 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์   

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18204 

Email          nunticha@g.swu.ac.th 

 

 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก)  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ 

สกอ.) 

Pimsin N, Kongsanan N, Keawprom C, Sricharoen P, Nuengmatcha P, W.-C.  Oh, Areerob Y, 

Chanthai S, Limchoowong N.  Ultra-trace detection of nickel ( II)  ions in water samples 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565            

เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีการปรับปรุง

หลักสูตรจากความคิดเห็น/ข้อเสนอ/วิพากย์จากผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ผู้ที่ ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึง

นโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และข้อบังคับ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มุ่งเน้นการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน การจัดการรเรียนรู้ตามสมรรถนะ 

และมีการจัดท าชุดวิชา (Module) การเพ่ิมเติม ปรับปรุง รายวิชา/ค าอธบิายรายวิชาให้มีความทนัสมัยมาก

ขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านความรู้เชิงลึกด้านเคมีเฉพาะสาขา รวมถึงวิเคราะห์ และสามารถ

ใช้ความรู้ทางเคมีในการพัฒนางานวิจัย ที่เช่ือมโยงนวัตกรรมได้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับการพัฒนา

ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเรว็ ซ่ึงส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนา

และขยายสาขาเพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับแนวทางของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ 13 การขับเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve)  และแนวคิดโมเดลเศรษฐกจิสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน   ( BCG Model) 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

1.หมวดวิชาแกน 3 - 

2.หมวดวิชาบังคับ 9 11 

3.หมวดวิชาเลือก 12 13 

4. หมวดปริญญา

นิพนธ ์

12 12 

หน่วยกิตรวม 36 36 
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รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ชื่อหลักสตูร : หลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี 

ชื่อหลักสตูร : หลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต ์

ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบั

หลักสตูร 

ปรชัญา เรียนรู้  วิจัย และต่อยอดองค์

ความรู้ ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพและ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

ปรชัญา การประยุกตค์วามรู้  งานวิจัยด้าน

เคมกีบันวัตกรรมอย่างมคีุณภาพและ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

ปรับเปล่ียนปรัชญาให้

เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้

ของหลักสตูร 

 

 

ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1) ELO1 วิเคราะห์ความรู้ทางเคมีเฉพาะ

ด้านเพ่ือการประยุกต์ในเชิงวิชาการและ

วจิัยได้ 

2) ELO2 มีทักษะในการใช้กระบวนการ

ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร จั ด ก า ร

ห้องปฏิบัติ การวิจัย ด้ าน เคมี ได้อ ย่าง

ถูกต้องปลอดภัย 

3) ELO3 มีทักษะในการวางแนวทางการ

พัฒนานวัตกรรมทางเคมีด้วยความรู้ ด้าน

เคมเีฉพาะด้าน 

4) ELO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าความรู้ ทางเคมี  และถ่ายทอด

ความรู้ทางเคมไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5) ELO5 มีทักษะการใช้กระบวนการวิจัย

ต่อยอดองค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือเผยแพร่

ผลงานวิจัยด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ 

เพ่ิมผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

แผนการศึกษา 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

คม660 สมัมนาเคม ี1       1(0-2-1) 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญา

โท 6 หน่วยกติ 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

คม662 สมัมนาเคม ี1 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญา

โท 6 หน่วยกติ 

แผนการศึกษา 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 

6 หน่วยกติ 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 

6 หน่วยกติ 

 

ปรับแผนการศึกษารายวิชา

สมัมนาเรียนในปีที่ 1  

คม660 สมัมนาเคม ี1  คม561 สมัมนาเคม ี1 ปรับหมวดวิชาจากหมวดวิชา

แกนเป็นหมวดวิชาบงัคบั/

ปรับรหัสวิชา 

คม662 สมัมนาเคม ี2 

ค้นคว้าบทความวิจัยทางเคมี  วิเคราะห์

ความก้าวหน้างานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อปริญญานิพนธ ์วิจารณ ์สงัเคราะห์ 

คม562 สมัมนาเคม ี2 

ค้นคว้าบทความวิจัยทางเคมีที่ส  าคัญและ

ทนัสมัย  วิเคราะห์ความก้าวหน้างานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ ์วิจารณ ์ 

ปรับหมวดวิชาจากหมวดวิชา

แกนเป็นหมวดวิชาบงัคบั/

ปรับรหัสวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

องค์ความรู้  น าเสนอและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ร่วมกบัที่ประชุม 

สงัเคราะห์องคค์วามรู้  น าเสนอและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกบัที่ประชุมเป็น

ภาษาองักฤษ 

 

คม670 ระเบยีบวิธวีิจัยทางเคมี คม570 ระเบยีบวิธวีิจัยทางเคม ี ปรับหมวดวิชาจากหมวดวิชา

แกนเป็นหมวดวิชาบงัคบั/ 

ปรับรหัสวิชา 

คม573 การจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบิตักิาร                  AUDIT 

ความปลอดภัยทางเคม ี ระบบการ

จ าแนกและจัดเกบ็ การจัดการของเสยี

อนัตราย การจัดการเพ่ือป้องกนัการเกดิ

อบุตัเิหตจุากสารเคมอีนัตรายใน

ห้องปฏบิตักิารวิจัย การประเมนิความ

เสี่ยงในห้องปฏบิตักิาร แนวทางการชี้ บ่ง

ภัยที่จ าน าไปสู่การเกดิอบุตัเิหตแุละการ

จัดการความเสี่ยง 

คม571 การจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบิตักิารวิจัย              2(1-2-3) 

กรณศีึกษาการเกดิอบุตัเิหตเุกี่ยวกบั

สารเคม ีความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย 

พระราชบญัญัตคิวามปลอดภัย อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มาตราฐานความปลอดภัยในห้องปฏบิตั ิ

มอก 2677-2558 แนวปฏบิตัแิละระบบ

การประเมนิห้องปฏบิตักิารตามมาตราฐาน 

ESPReL  คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

การบ่งชี้ความเป็นอนัตราย การประเมนิ

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง แผน

ยกระดบัความปลอดภัยในห้องปฏบิตักิาร 

และการตรวจตดิตามภายใน 

ปรับหมวดวิชาจากหมวดวิชา

แกนเป็นหมวดวิชาบงัคบั/

ปรับรหัสวิชา/ปรับชื่อ/ปรับ

หน่วยกติ /ปรับค าอธบิาย

รายวิชา  

คม589 ทรัพย์สนิทางปัญญา 

CH589 Intellectual Property for 

Research 

กฎหมายด้านทรัพย์สนิทางปัญญาที่เป็น

สากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง

ปัญญาทางเคมี เครื่องหมายการค้า สิ่ง

บ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบด้าน

อุ ต ส าห ก รรม  แ ผน ภู มิ ว งจ รรวม 

ความลับทางการค้า 

คม572 จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณ

และทรัพย์สนิทางปัญญา 

CH572 Research Ethics, Code of 

Conduct and Intellectual Property for 

Research 

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย 

กฎหมายด้านทรัพย์สนิทางปัญญาที่เป็น

สากล ลิขสทิธิ์ สทิธบิตัร ทรัพย์สนิทาง

ปัญญาทางเคม ี

ปรับหมวดวิชาจากหมวดวิชา

เลือกเป็นหมวดวิชาบงัคบั/

ปรับรหัสวิชา/ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 คม573 การจัดการทางนวัตกรรมเคมี                          

CH573 Innovation Management in 

Chemistry                       3(2-2-5) 

ศึ กษ าแนวคิด  ทฤษฏีที่ เกี่ ยว ข้องกับ

นวัตกรรมทางเคมี  กระบวนการสร้าง

นวัตกรรม การน าไปใช้ การประเมินผล 

การปรับปรุงนวัตกรรมทางเคมี การน า

นวัตกรรมสู่การปฏิบัติและการใช้เชิง

พาณชิย ์

 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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 คม574 หัวข้อพิเศษทางเคมี 

Ch574 Selected Topics in Chemistry 

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่

ส  าคญัในปัจจุบนัทางเคม ีและการประยุกต์

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

ปรับหมวดวิชาเลือกเป็น

หมวดวิชาบงัคบั/ปรับรหัส

วิชา/ปรับชื่อรายวิชา/ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม516 เคมขีองสารเชงิซ้อนโลหะ

อนิทรีย์ของโลหะแทรนสชินั 

โครงสร้างและการสร้างพันธะในสาร

เชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสิ

ชัน วิธกีารสงัเคราะห์ โดยจ าแนกตาม

ชนิดของลิแกนดแ์ละการสร้างพันธะ 

ปฏกิริิยาของสารอนิทรีย์กบัโลหะแทรนสิ

ชัน ปฏกิริิยาการเตมิ การก าจัดและ

ปฏกิริิยาการแลกเปล่ียน การประยุกต์

ของสารเชงิซ้อนโลหะอนิทรีย์ของ

โลหะแทรนสชิัน  

คม516 เคมขีองสารเชงิซ้อนโลหะอนิทรีย์

ของโลหะแทรนสชินั 

โครงสร้างและการสร้างพันธะในสาร

เชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสชิัน 

วิธกีารสงัเคราะห์ โดยจ าแนกตามชนิดของ

ลิแกนดแ์ละการสร้างพันธะ ปฏกิริิยาของ

สารอนิทรีย์กบัโลหะแทรนสชิัน ปฏกิริิยา

การเตมิ การก าจัดและปฏกิริิยาการ

แลกเปล่ียน การประยุกตข์องสารเชิงซ้อน

โลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสชินั ในด้าน

วสัดุศาสตร์ ทางการแพทย์ เคมี

อตุสาหกรรม 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไกของ

ปฏกิริิยาเคมอีนินทรีย์ 

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไกของ

ปฏกิริิยาเคมอีนินทรีย์ 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก 

คม521 เคมขีองสารเฮเทอโรไซคลิก

และการประยุกต ์

โครงส ร้าง สมบัติท างเคมีและทาง

กายภาพของสารเฮเทอโรไซคลิก การหา

โครงสร้าง การสงัเคราะห์ และประโยชน์

ทั้งในชีวิตประจ าวัน และอตุสาหกรรม 

คม521 เคมขีองสารเฮเทอโรไซคลิกและ

การประยุกต ์

โครงสร้าง สมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพ

ของสารเฮเทอโรไซคลิก การหา

โครงสร้าง การสงัเคราะห์ และการ

ประยุกตใ์นงานวิจัย ชวีิตประจ าวนั และ

อตุสาหกรรม 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

คม524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 

CH524  Natural Products   

ประเภทของสารผลิตภัณฑธ์รรมชาตแิละ

ฤทธิ์ ท างชี วภ าพ   กระบวนการชี ว

สังเคราะห์  การหาสูตรโครงสร้าง การ

สงัเคราะห์และการเปล่ียนแปลงของสาร

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจและการ

ประยุกต์ทางการแพทย์  การเกษตร 

และอตุสาหกรรม 

คม524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาตแิละการ

ประยุกต ์

CH524  Natural Products and 

Applications Natural Products and 

Applications 

ประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ

ฤ ท ธิ์ ท า ง ชี ว ภ าพ  ก ร ะบ ว น ก า ร ชี ว

สังเคราะห์   การหาสูตรโครงสร้าง การ

สังเคราะห์และการเปล่ียนแปลงของสาร

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ น่าสนใจ และการ

ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางด้าน

อาหารเพ่ือสุขภาพ ยา การเกษตร และ

อตุสาหกรรม 

ปรับชื่อรายวิชา/ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 
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คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีใน

เคมอีนิทรีย์ 

วิธกีารทางสเปกโทรสโกปีในการพิสจูน์

โครงสร้างของสารประกอบอนิทรีย์ การ

ใช้เทคนิคใหม่  อนิฟราเรด  นิวเคลียร์

แมกเนตกิเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 

และแมสสเปกโทรเมตรี   

คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมี

อนิทรีย์ 

หลักการทางสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์

โครงสร้างของสารประกอบอนิทรีย์ เทคนิค

อิน ฟ ราเรดส เปก โทรสโก ปี  เทคนิ ค

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรส

โกปี เทคนิคแมสสเปกโทรเมตรีและการ

ประยุกตใ์ช้   

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม527 ปฏกิริิยาเคมอีนิทรีย์ขั้นสงู  

CH527 Advanced Organic Reactions  

ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ชนิดใหม่ กลไกของ

ปฏิกิริยา สารมัธยันตร์ที่ว่องไวและการ

ประยุกตใ์ช้ในการสงัเคราะห์   

 

คม527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู และกลไก

ของปฏกิริิยา 

CH527 Advanced Organic Reactions and 

Mechanism 

ปฏกิิริยาเคมีอินทรีย์สมัยใหม่ ปฏกิิริยาเพอริไซ

คลิก ปฏิกิ ริยาทางแสง  สารมั ธยันตร์ของ

ปฏกิิริยา การประยุกต์ใช้โลหะทรานซิชันในเคมี

อินทรีย์ หลักส าคัญในการพิจารณากลไกของ

ป ฏิ กิ ริ ย า เค มี อิ น ท รีย์  ผ ลท างส เต อ ริ โอ

อิเล็กทรอนิกส์ จลนพลศาสตร์ของไอโซโทป 

ความสมัพันธร์ะหว่างโครงสร้างและความว่องไว

ของปฏกิริิยา  

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม528 เคมอีนิทรีย์เชิงฟิสกิส ์

CH528 Physical Organic Chemistry 

หลักส าคัญในการพิจารณากลไกของ

ปฏิกริิยา  จลนพลศาสตร์  และเทอร์โม

ไ ด น า มิ ก ส์   ผ ล ข อ ง ไ อ โ ซ โท ป 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ

ความว่องไวต่อปฏิกิริยา ปฏิกริิยาเพอริ

ไซคลิก ปฏกิริิยาทางแสง 

 

คม528 การสงัเคราะห์ทางเคมอีนิทรีย์ขั้น

สงู 

CH528 Advanced Organic Synthesis 

ความก้าวหน้าของวิธสีงัเคราะห์สารอนิทรีย์

ในปัจจุบัน การวิเคราะห์และการวางแผน

สงัเคราะห์สารอินทรีย์แบบย้อนกลับ เพ่ือ

ไปสู่โมเลกุลเป้าหมาย เคมีคอมบิเนทอ

เรียลและการประยุกต์ใช้ในการสงัเคราะห์

ยา การติดตามปฏกิริิยาในวัฏภาคของแขง็

โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี เคมีชีวอินทรีย์ 

และการประยุกต์ใช้เคมีอินทรีย์ในทาง

ชีวภาพ 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม530 ทฤษฎกีลุ่มและสเปกโทรสโกปี

ระดบัโมเลกุล                 3(3-0-6) 

คม530 ทฤษฎกีลุ่มและสเปกโทรสโกปี

ระดบัโมเลกุล                   3(2-2-5) 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับหน่วย

กติ 

คม533 อณุหพลศาสตร์เชงิสถติ ิและ

จลนพลศาสตร์เคม ี          3(3-0-6) 

CH533 Statistical Thermodynamics 

and Chemical Kinetics 

 

คม533 อณุหพลศาสตร์เชงิสถติ ิและ

จลนพลศาสตร์เคม ี            3(2-2-5) 

CH533 Statistical Thermodynamics and 

Chemical Kinetics 

 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรบัหน่วย

กติ/ปรับค าอธบิายรายวิชา 



157 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

              ทฤษฎอีณุพลศาสตร์เชิงสถติ ิ

การอธบิายระบบอนุภาคและสมบตัขิอง

สารด้วยอณุพลศาสตร์เชงิสถติ ิทฤษฎี

การปะทะ ทฤษฎสีภาวะกระตุ้น 

ปฏกิริิยาคู่ขนาน ปฏกิริิยาลูกโซ่ และ

จลนพลศาสตร์ของปฏกิริิยาที่เกดิเรว็ 

การประยุตก์ใช้ทฤษฎีอุณ

หพลศาสตร์เชิงสถิติ  ทฤษฎีการปะทะ 

ทฤษฎีสภาวะกระตุ้นอธบิายระบบอนุภาค

และสมบัติของสาร ปฏิกิริยาซับ ซ้อน 

ปฏกิริิยาลูกโซ่ และกลไกการเกดิปฏกิริิยา 

 

คม534 วิธคีณติศาสตร์และเคมี

ควอนตมั 

วิธคีณติศาสตร์เพ่ือความเข้าใจและการ

ประยุกตก์บัทฤษฎทีางเคมเีชงิฟิสกิส ์ตวั

ด าเนนิการ ฟังกช์ันคล่ืน โครงสร้างและ

สมบตัขิองอะตอมที่มหีนึ่งอเิลก็ตรอน

และหลายอเิลก็ตรอน ทฤษฎแีละวิธกีาร 

คม534 วิธคีณติศาสตร์และเคมคีวอนตมั 

วิธคีณติศาสตร์และการประยุกตก์บัทฤษฎี

ทางเคมเีชงิฟิสกิส ์ตวัด าเนนิการ ฟังกช์นั

คล่ืน โครงสร้างและสมบตัขิองอะตอมที่มี

หนึ่งอเิลก็ตรอนและหลายอเิลก็ตรอน 

ทฤษฎแีละวิธกีารประมาณค่า ทฤษฎพัีนธะ

เคมใีนโมเลกุล 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

ประมาณค่า ทฤษฎพัีนธะเคมใีนโมเลกุล   

คม541 ชีวเคมขีั้นสงู 1 

CH541 Advanced Biochemistry 1 

สมบตั ิโครงสร้างและวิถเีมแทบอลิซึม

ของชีวโมเลกุลภายในเซลล ์กลไกการ

ควบคุมระดบัเซลล์ จนศาสตร์ขั้นสงูของ 

เอนไซมแ์ละกลไกการเร่งปฏกิริิยา  

เสถยีรภาพและการวิเคราะห์โครงรปูขอ

งมหโมเลกุล การท างานร่วมกนัของชีว

โมเลกุล การจัดโครงสร้างดเีอน็เอ 

กระบวนการเปล่ียนแปลงอาร์เอน็เอ ดี

เอน็เอรีคอมบแินนท ์

คม541 ชีวเคมแีละชวีวิทยาศาสตร์ระดบั

โมเลกุลขั้นสงู 

CH541 Advanced Biochemistry and 

Molecular Bioscience 

สมบัติ โครงสร้างและวิถีเมแทบอลิซึมของ

ชีวโมเลกุลภายในเซลล์ จลนศาสตร์และ

กลไกการเร่งปฏกิริิยา และการประยุกต์ใช้

ของเอนไซม์ เสถียรภาพและการวิเคราะห์

โครงรปูของมหโมเลกุล การท างานร่วมกนั

ของชีวโมเลกุล โครงสร้าง โครงรูป การ

ควบคุมการถ่ายแบบของดีเอ็นเอ และ

กลไกแสดงออกของยีน 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม542 ชีวเคมขีั้นสงู 2 

CH542 Advanced Biochemistry 2 

เทคโนโลยีของเอนไซมแ์ละยีน วธิวีิจัย

ยุคใหม่ทางชีวโมเลกุล และชวีเคมนี า

สมยัเทคโนโลยีของเอนไซมแ์ละยีน วิธี

วิจัยยุคใหม่ทางชวีโมเลกุล และชวีเคมี

น าสมยั 

คม542 ชีวเคมรีะดบัเซลล์และการควบคุม

ทางชีวเคม ี

CH542 Cellular Biochemistry and 

Biochemical Regulation 

องค์ประกอบทางชีวเคมีและกลไกการท างาน

ของโครงร่างของเซลล์ สมบัติและการขน

ส่งผ่านเย่ือกลไกการโอนถ่ายสัญญาณโดยช่อง

ทางผ่านเข้าออกของไอออน  เอนไซม์ตัวรับ

และจี-โปรตีน การส่งสัญญาณของเซลล์และ

กลไกลการควบคุมกลไกระดับโมเลกุลวัฏจักร

ของเซลล์และการตายของเซลล์การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางชีวเคมีต่อระบบ

ภมิูคุ้มกนัและเซลล์มะเรง็  

 

ปรับหมวดวิชาบงัคบัเป็น

หมวดวิชาเลือก/ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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คม558 เคมวีิเคราะห์ทางสเปกโทรสโก

ปี                          2(2-0-4)                    

CH558 Spectroanalytical Chemistry  

สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่ น

แม่เหล็กไฟฟ้าในระดับอะตอมและ

โมเลกุล หลักการ วิธีการวิ เคราะห์ 

รายละเอียดอุปกรณ์ ที่ เกี่ ยว ข้องกับ

เทคนิ คท างส เป ก โทรส โก ปี แ ต่ ล ะ

ประเภท และการประยุกตใ์ช้ 

คม558 เคมวีิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี           

                                     3(2-2-5)  

CH558 Spectroanalytical Chemistry 

สมบัติการดูดกลืนและการคายคลื่ น

แม่ เหล็ก ไฟ ฟ้ าในระดับอะตอมและ

โม เล กุ ล  ห ลั ก ก าร  วิ ธี ก ารวิ เค ราะ ห์ 

รายละเอียดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค

ทางสเปกโทรสโกปีแต่ละประเภท และการ

ประยุกตใ์ช้ในด้านอาหาร เภสชัศาสตร์ นิติ

วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

ปรับหมวดวิชา/ปรับจ านวน

หน่วยกติ/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม559 เคมวีิเคราะห์ทางไฟฟ้า  

                                2(1-2-3) 

CH559 Electroanalytical Chemistry 

คม559 เคมวีิเคราะห์ทางไฟฟ้า  

                                     3(2-2-5) 

CH559 Electroanalytical Chemistry 

หลักการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ทฤษฎี

ของ 

ปรับหมวดวิชา/ปรับจ านวน

หน่วยกติ/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทฤษฎี เคมีวิ เคราะห์ทางไฟฟ้า การ

วิเคราะห์ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทาง

ไฟฟ้ าที่ เกิดขึ้ น  ลักษณะเฉพาะของ

เทคนิคทางเคมไีฟฟ้า และการวัดค่าการ

น าไฟฟ้า 

การวัดแบบโพเทนชิโอเมตรีและโวลแทม

เมตรี ทฤษฎีเกี่ ยวกับจลนศาสตร์ของ

กระบวนการทางเคมีไฟฟ้าที่ เกิดขึ้ นที่

พ้ืนผวิขั้วไฟฟ้า และการประยุกตใ์ช้ 

 

คม543 เทคโนโลยีเอนไซม ์  ยกเลิก 

คม574 นิตเิคมวีเิคราะห์  ยกเลิก 

 คม575 อตุสาหกรรมอาหาร   2(2-0-4) 

CH575 Food Industry 

เคมกีบัการประยุกตใ์ช้ในอตุสาหกรรม

อาหาร โลกของอตุสาหกรรมอาหาร 

กรรมวิธกีารแปรรปูอาหาร การประกนั

คุณภาพและสขุาภิบาลอาหาร การประเมนิ

คุณภาพอาหารด้วยประสาทสมัผสั 

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร การ

วางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน

อตุสาหกรรมอาหาร                

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

คม576 เคมขีองการเร่งปฏกิริิยา  ยกเลิก 

 คม576 อตุสาหกรรมโพลิเมอร์ 

                                     2(2-0-4) 

CH576 Polymer Industry 

 เคมกีบัการประยุกตใ์ช้ในอตุสาหกรรมพอ

ลิเมอร์ การขึ้นรปูพอลิเมอร์ การตรวจ

วิเคราะห์พอลิเมอร์ การใช้วัสดุพอลิเมอร์  

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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 เช่น พลาสตกิ ยาง คอมพอสติ พอลิเมอร์

ชีวภาพ ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ   

 

คม579 เคมอีาหาร  ยกเลิก 

คม585 เคมเีชิงค านวณ 

ทฤษฏทีางเคมคีวอนตมัที่เกี่ยวข้องกบั

เทคนิคการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ 

กลศาสตร์โมเลกุล การค านวณแบบเซมิ

เอมพิริคลั และการค านวณแบบแอบอนิ

นิชิโอ 

คม585 เคมเีชิงค านวณ         2(1-2-

3) 

การประยุกตใ์ช้ทฤษฏทีางเคมคีวอนตมัที่

เกี่ยวข้องกบัเทคนิคการค านวณด้วย

คอมพิวเตอร์ กลศาสตร์โมเลกุล การ

ค านวณแบบเซมเิอมพิริคลั และการ

ค านวณแบบแอบอนินิชิโอ ทฤษฏี

ฟังกช์ันนัลความหนาแน่น และการจ าลอง

พลวัตเิชงิโมเลกุลในการอธบิายสมบตัทิาง

โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 

ปรับหน่วยกติ/ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม594 ปฏบิตักิารวิเคราะห์ด้วย

เคร่ืองมอืประยุกต ์

 ยกเลิก 

คม596 เทคนิคเชงิบูรณาการในการวิจัย

ทางชีวเคม ี

คม596 เทคนิคเชงิบูรณาการในการวิจัย

ทางชีวเคม ี

เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชวีวิทยาและชีวเคม ี

เทคนิคเบื้องต้นทางพันธวุศิวกรรม การ

ประยุกตใ์ช้วิธทีางสเปกโทรสโกปี เทคนิค

ทางโครมาโทกราฟีและอเิลก็โทรโฟรีซิส

ส าหรับการวิเคราะห์และแยกสารชีว

โมเลกุล 

ปรับหมวดวิชา/ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมอีนนิทรีย์   ยกเลิก 

คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมอีนิทรีย์   ยกเลิก 

คม624 การสงัเคราะห์ทางเคมอีนิทรีย์

ขั้นสงู  

 ยกเลิก 

คม636 เคมคี านวณขั้นสงู 

CH636 Advanced Computational 

Chemistry 

เคมคีวอนตมั ทฤษฏอีอร์บทิลัเชิง

โมเลกุล การค านวณแบบแอบอนินิชิโอ 

แบบเซมเิอมพิริคลัและกลศาสตร์

โมเลกุล การประยุกตใ์นเคมเีชงิฟิสกิส ์

คม636 เคมคี านวณเชงิประยุกต์ 

CH636 Applied Computational 

Chemistry 

การออกแบบ พัฒนา และท านายสมบตัิ

ของโมเลกุลโดยใช้เคมเีชิงค านวณ 

กลศาสตร์โมเลกุล การค านวณแบบเซมิ

เอมพิริคลั และการค านวณแบบแอบอนินิชิ

โอ ทฤษฏฟัีงกช์ันนัลความหนาแน่น และ

การจ าลองพลวัตเิชงิโมเลกุล 

ปรับชื่อวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมเีชงิฟิสกิส ์  ยกเลิก 

คม642 หัวข้อพิเศษทางชวีเคมี  

 

 ยกเลิก 
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คม643 ชีวฟิสกิสข์องโปรตนี 

CH643 Protein Biophysics 

 

 

สมบตั ิโครงสร้างและหน้าที่ของกรดอะ

มโินและโปรตนี พันธะและแรงยดึ

เหนี่ยวในโครงสร้างของโปรตนี โดยใช้

เทคนิคทางชวีสารสนเทศน์ และเทคนิค

ทางชีวเคมเีชงิฟิสกิสใ์นการศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการ 

คม643 ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีว

ฟิสกิสข์องโปรตนี 

CH643 Bioinformatics and Protein 

Biophysics 

การประยุกตใ์ช้เทคนิคทางชีวสารสนเทศ 

ฐานข้อมูลทางชวีเคม ีและเทคนคิทาง

ชีวเคมเีชิงฟิสกิสศ์ึกษา ค้นคว้าทางวชิาการ 

ในการท านายสมบตั ิโครงสร้างและหน้าที่

ของกรดอะมโินและโปรตนี พันธะและแรง

ยึดเหนี่ยวในโครงสร้างของโปรตนี 

ปรับชื่อวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม645 พันธศุาสตร์ระดบัโมเลกุล 

CH645  Molecular Genetics 

การจัดตวัของจีโนมในยูคาริโอต การ

กลายพันธุแ์ละววิัฒนาการของยนี มวิ

เตชั่น การควบคุมการแสดงของยีนจาก

สญัญานภายนอกเซลล์ที่เกี่ยวข้องกบั

พัฒนาการของเซลล ์และการก่อมะเรง็  

คม645 จีโนมกิสแ์ละโปรตโีอมกิส ์

CH645 Genomics and Proteomics 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัฐานข้อมูลยีนและ

โปรตนี การเปรียบเทยีบยีน จีโนม และ

การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดเีอน็เอไม

โครอะเลย์ การแปรผนัของจีโนมและ

วิวฒันาการ  การวเิคราะห์ชนิดและปริมาณ

ของโปรตนีใน 

ปรับชื่อวิชา/ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ความรู้ ด้านเทคโนโลยียีน สิ่งมชีีวิต การระบุชนิดและล าดบักรดอะมิ

โนในสายโปรตนีโดยเทคนิคทางแมสสเปก

โตรเมตรี 

 

คม644 พันธวุิศวกรรม 

หลักการทางพันธศุาสตร์ระดบัโมเลกุล

และการประยุกตท์างพันธวุิศวกรรม 

คม644 พันธวุิศวกรรม 

หลักการทางพันธศุาสตร์ระดบัโมเลกุล 

การประยุกตท์างพันธวุศิวกรรม การกลาย

พันธุ ์และเทคโนโลยีของยนี 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

คม650 เคมวีิเคราะห์ทางสิง่แวดล้อม คม650 เคมวีิเคราะห์ทางสิง่แวดล้อม คงเดมิ 

คม654 หัวข้อพิเศษทางเคมวีเิคราะห์   ยกเลิก 

คม655 เทคนิคการแยกสาร 

หลักการในการแยกสารด้วยวิธกีาร

ตกตะกอน การกลั่น การตกผลึก 

หลักการและการประยุกตเ์ทคนิคทาง

โครมาโทกราฟี และเทคนิคอเิลก็โทรโฟ

รีซิส ส่วนประกอบและการท างานของ

เคร่ืองมอืทางโครมาโทกราฟีและอเิลก็

โทรโฟรีซิส 

คม655 เทคนิคการแยกสาร 

หลักการและการประยุกตเ์ทคนิคทางโคร

มาโทกราฟีแบบต่างๆและเทคนคิอเิลก็

โทรโฟรีซิส ส่วนประกอบและการท างาน

ของเคร่ืองมอืทางโครมาโทกราฟีและอเิลก็

โทรโฟรีซิส 

ปรับหมวดวิชา/ ปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม674 การประยุกตเ์คมใีนนาโน

เทคโนโลยี 

คม674 การประยุกตเ์คมใีนนาโน

เทคโนโลยี 

คงเดมิ 

คม676 เคมคีอมบเินทอเรียล 

 

 ยกเลิก 
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คม677 การออกแบบการทดลองทาง

เคม ี

 ยกเลิก 

คม682 เคมสีะอาด  ยกเลิก 

คม683 การออกแบบและค้นพบยา  ยกเลิก 

691 ปฏบิตักิารพันธวุศิวกรรม 

ปฏบิตักิารทางเทคโนโลยีรีคอมบแินนท์

ดเีอน็เอและพันธวุิศวกรรม 

คม691 ปฏบิตักิารพันธวุิศวกรรม 

การประยุกตใ์ช้เทคนิคพีซีอารใ์นการแยก

และการเพ่ิมขยายกรดนวิคลีอกิ การ

สร้างพลาสมดิลูกผสมและการคดัเลือก  

การวิเคราะห์ล าดบัของดเีอน็เอด้วย

คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการแสดงออก

ของยีนและโปรตนี และการท าบริสทุธิ์

โปรตนีด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญา

โท 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท คงเดมิ 




