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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาเคมี 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25460081101304 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Science Program in Chemical Studies 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Science  (Chemical Studies) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (เคมีศึกษา)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Sc. (Chemical Studies)   
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12 /2560 วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10  เดือนมกราคม พ.ศ. 2561        
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1   วิทยากร และผู้สอนวิชาเคมีในสถาบันการศึกษา 
8.2   นักวิชาการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมี 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1   นางสาวชีวิตา  สุวรรณชวลิต   
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     คุณวุฒิ  ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552) 
                วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 
                 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546) 
 9.2   นางสาวสุมนมาลย์  จันทร์เอ่ียม  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง  อาจารย์  
         คุณวุฒิ    Ph.D. (Analytical Chemistry) Mahidol University, Thailand (2013) 

       วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2550) 
 9.3    นายพัฒนาวิศว์  สว่างลาภ  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง   อาจารย์  
         คุณวุฒิ   Ph.D. (Chemistry) Rice University, USA (2013) 

       วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยว  การบริการและการส่งออกสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทยเป็นหลักมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
แต่ยังไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าหรือแปรรูปสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงได้ด้วย
ตนเองมากเท่าที่ควร  ส่งผลให้ประชากรของประเทศยังมีรายได้ต่ าถึงปานกลาง และการเติบโตของ Gross 
Domestic Product (GDP) ยังอยู่ในระดับต่ ามาหลายปี  หนึ่งในสาเหตุของปัญหาดังกล่าวคือประเทศไทยขาด
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แคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และประชาชนยังขาดความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 

 รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความพยายามผลักดันให้ประเทศเป็น Thailand 4.0 ทุก
ด้าน โดยได้วางนโยบายพัฒนาก าลังคนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ซึ่งมุ่งเร่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   ตลอดจนสร้างนวัตกรรมอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นกลไกในการน าพาประเทศเข้าสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเสรีทางการค้าทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน 
และระดับนานาชาติ 

 การผลิตครูอาจารย์ที่มีความรู้ลึกซึ้งทางด้านวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
จึงมีความจ าเป็นและเป็นก าลังส าคัญในการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเฉพาะทางสู่นักเรียนและ
ชุมชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี GDP อยู่ในระดับที่ต่ าถึงปานกลาง  คนไทยส่วนใหญ่จึงยังมี
รายได้ไม่มากนัก  สังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อ และค่านิยม อีกทั้งประชาชนบาง
กลุ่มยังขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และขาดความรู้และทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
และสังเคราะห์  ไม่สามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้   การสร้าง
นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องไกลตัวและยังไม่สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายตามความตั้งใจของรัฐบาล 
 รัฐบาลมีนโยบายเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้  โดยพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้กับประชาชน และมุ่งผลิตบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
บทบาทในการถ่ายทอดความรู้และเจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์สู่นั กเรียนและชุมชน  โดยคาดหวังให้
ประชาชนมีความรู้ มีเหตุมีผล สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ได้   ซึ่งจะผลักดัน
สังคมสู่สังคมที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และ
ความคิดอย่างเป็นระบบ ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  
นอกจากนี้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปอีกด้วย 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลและการผลักดันให้เป็น Thailand 4.0 ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
จ าเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
และอาจน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น  ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ โดยเร่งผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงที่
มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
นักเรียนในการศึกษาระดับพ้ืนฐาน โดยเฉพาะสาขาเคมีที่มีความเกี่ยวข้องทั้ งในชีวิตประจ าวันและ
ภาคอุตสาหกรรม บุคลากรเหล่านี้จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ มีความรู้ที่ลึกซ้ึงและทันสมัย ตลอดจนสามารถน า
และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
หลักสูตรเคมีศึกษานี้มุ่งเน้นการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทางเคมีให้มีศักยภาพสูง  

รอบรู้ลึกซึ้งทางด้านวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการค้นคว้า บูรณาการความรู้ศาสตร์
ต่างๆ และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศในการถ่ายทอดและวางรากฐานความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่สังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ เพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศสู่ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี
ปณิธานในการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

 สร้างบัณฑิตเพียบพร้อมความรู้ ควบคู่นวัตกรรมการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 1.2  ความส าคัญ 
 เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิม
มากขึ้น และยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษและโครงการ
สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนดังกล่าวยังไม่พัฒนาได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องมาจากขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาเคมี  ทั้งนี้บุคลากรยังขาดโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย  ภาควิชาเคมีตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้สอนวิชาเคมี ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง 
ทันสมัย มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือความก้าวหน้าในสาขาวิ ชาชีพ 
และพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างโครงงานวิจัยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
         1.3  วัตถุประสงค์ 
        1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงบูรณาการ หรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาได้ 
        1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้น าการเรียนรู้ ที่สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้เคมี ส าหรับ
ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้ 
        1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสร้างโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้ 
                 1.3.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ  

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เพ่ิมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. ก าหนดให้มีการค้นคว้าและท า
รายงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

2. ก าหนดให้น าเสนอสัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1. จ านวนรายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. จ านวนครั้งที่ให้สัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาทักษะการวิจัย 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. ก าหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
2 ของปีการศึกษาที่ 1  

2. สนับสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจยัของ
นักศึกษาในการประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

1. จ านวนผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่และตีพิมพ์ 

 

พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และ
งานวิจัย 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการเรียนการ
สอน  
2. สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
3. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ  
4. ให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ  
5.สนับสนุนให้อาจารย์ประจ ายื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

1.ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางด้านการเรียนการสอน  
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่  
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
4. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
 

 



 7 มคอ. 2 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน 
  อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                  ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
         ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยผ่านการศึกษาวิชาเคมีหรือวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ทางเคมมีาแล้วไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
  2.2.2 สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางเคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีฟิสิกัล เคมีอินทรีย์ หรือ

ชีวเคมี ในระดับที่แตกต่างกันมาก 
2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ต าราและฐานข้อมูล 
2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษท าให้มีปัญหาในการค้นคว้าความรู้จาก

วารสาร บทความ หรือต าราภาษาอังกฤษ 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ให้นักศึกษาทบทวนความรู้เคมีในสาขาที่ยังมีพ้ืนฐานไม่เพียงพอ โดยให้นักศึกษาลง

เรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  2.4.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนใช้ฐานข้อมูลชนิดต่าง ๆ 
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  2.4.3 จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนเริ่มศึกษาภาคปกติ ฝึกฝนให้
นักศึกษาใช้ต าราภาษาอังกฤษ ค้นคว้าบทความภาษาอังกฤษ และจัดท ารายงาน หรือน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
รวมถึงการให้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

  
2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 
หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  30,000  บาท 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ทุนการศึกษา 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
ค่าสารเคมี 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ข) 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
รวม (ก) +  (ข) 650,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
* หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 65,000 บาทต่อปี (ท้ังนี้ไม่รวมงบประมาณในหมวดเงินเดือน) 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
 []     แบบชั้นเรียน 
  [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต 
แผน ข   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า   37  หน่วยกิต  ดังนี้ 

         วิชาบังคับ      19  หน่วยกิต 
วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี   11  หน่วยกิต 
วิชาบังคับเชิงการศึกษา    6  หน่วยกิต 
สัมมนาเคมี     2  หน่วยกิต 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า     12  หน่วยกิต 

 
หลักสูตรแผน ข ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า    37  หน่วยกิต  ดังนี้ 
วิชาบังคับ      19  หน่วยกิต 

วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี   11  หน่วยกิต 
วิชาบังคับเชิงการศึกษา    6  หน่วยกิต 
สัมมนาเคมี     2  หน่วยกิต 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า     6  หน่วยกิต 

      และสอบประมวลความรู้ 
ก าหนดรายละเอียดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
 ก. นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้เมื่อมีผลการเรียนรายวิชา

บังคับของสาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 ข . นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระได้ เมื่อผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 ข้อ 32 การ
สอบภาษาต่างประเทศ (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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 ค. นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 

 
3.1.3  รายวิชา 

                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
        เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 
   513 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์                
    เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                            เลขตัวแรก    หมายถึง   ระดับการศึกษา 
   5           หมายถึง   ระดับบัณฑิตศึกษา 
            เลขตัวที่สอง   หมายถึง    รายวิชาสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

  0    หมายถึง  รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเคมีหรือสัมมนา 
    1    หมายถึง  รายวิชาสาขาเคมีอนินทรีย์ 
      2    หมายถึง  รายวิชาสาขาเคมีฟิสิกัล 
      3    หมายถึง  รายวิชาสาขาเคมีวิเคราะห์ 
      4    หมายถึง  รายวิชาสาขาชีวเคมี 
      5    หมายถึง  รายวิชาสาขาเคมีอินทรีย์ 
      6    หมายถึง  รายวิชาทางการศึกษา 
  7-8    หมายถึง  รายวิชาสาขาสหวิทยาการ 

        9    หมายถึง  วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
            เลขตัวที่สาม หมายถึง    ล าดับที่ของรายวิชา   

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ 
(ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา  
 วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จ านวน  19  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

  วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี  จ านวน 11  หน่วยกิต  ดังนี้ 
 513 501 เคมีฟิสิกัลและเคมีอนินทรีย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
     (Integrated Physical and Inorganic Chemistry)    
  513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ   3(3-0-6) 
     (Principle of Analytical Chemistry and Instrumental Analysis) 
  513 503 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ       3(3-0-6) 
     (Integrated Organic and Biochemistry) 
   513 504 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา        2(0-6-0) 
     (Chemistry Laboratory for Chemical Studies) 
 
 วิชาบังคับเชิงการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

513 561 วิธีการสอนวิชาเคมี 2(2-0-4) 
 (Methods of Chemistry Teaching) 
513 562  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 (Research Methodology for Chemical Studies) 
513 563 การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับห้องเรียนเคมี 1(0-3-0) 

 (Creative Learning Activities for Chemistry Classroom)  
 513 565  การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี 1(1-0-2) 
   (Chemical Laboratory Management) 
 
  สัมมนาเคมี  จ านวน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 
   513 505  สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1         1(0-2-1) 
      (Seminar on Chemical Studies I) 
   513 506 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2          1(0-2-1) 
     (Seminar on Chemical Studies II) 
 

วิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
  แผน ข  จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  

โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ รายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

513 511 เทคนิคการตรวจสอบลักษณะส าหรับสารประกอบอนินทรีย์ 
(Characterization Techniques for Inorganic Compounds) 

2(2-0-4) 
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513 512 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก 
(Coordination and Organometallic Chemistry) 

2(2-0-4) 

513 513 เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทางชีวภาพ 
(Inorganic Chemistry of Biological Processes) 

2(2-0-4) 

513 514 การเร่งปฏิกิริยา 
(Catalysis) 

2(2-0-4) 

513 515 การตรวจสอบลักษณะของวัสดุด้วยรังสีเอกซ์ 
(Material Characterizations by X-ray) 

2(2-0-4) 

513 524 เคมีนิวเคลียร์ 
(Nuclear Chemistry) 

2(2-0-4) 

513 525 เคมีพ้ืนผิว 
(Surface Chemistry) 

2(2-0-4) 

513 532 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1  
(Advanced Analytical Chemistry I) 

2(2-0-4) 

513 533 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2 
(Advanced Analytical Chemistry II) 

2(2-0-4) 

513 537  การวิเคราะห์น้ า 
(Water Analysis) 

2(2-0-4) 

513 538  ไมโครและนาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมีวิเคราะห์ 
(Micro and Nanotechnologies for Analytical Chemistry) 

2(2-0-4) 

513 543 ชีวเคมีของโภชนาการ 
(Nutritional Biochemistry) 

2(2-0-4) 

513 544 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
(Enzyme Technology) 

2(2-0-4) 

513 552 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 
(Spectroscopy in Organic Chemistry) 

2(2-0-4) 

513 553 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับเคมีศึกษา 
(Chemistry of Natural  Products for Chemical Studies) 

2(2-0-4) 

513 560 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีศึกษา 
(Computers for Chemical Studies) 

2(1-2-3) 

513 564 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา 
(Chemical Education Innovation) 

2(2-0-4) 

513 570 เคมีเพ่ือสุขภาพ 
(Chemistry for Health) 

2(2-0-4) 
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513 571 พลังงานทดแทน   
(Renewable Energy) 

2(2-0-4) 

513 572 เคมีเชิงสี 
(Color Chemistry) 

2(2-0-4) 

513 573 เคมีในนิติวิทยาศาสตร์ 
(Chemistry in Forensic Science) 

2(2-0-4) 

513 574 วัสดุนาโน 
(Nanomaterials) 

2(2-0-4) 

513 575 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
(Polymer Science) 

2(2-0-4) 

513 581 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 
(Special Topics in Chemical Studies I ) 

2(2-0-4) 

513 582 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 
(Special Topics in Chemical Studies II ) 

2(2-0-4) 

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
513 591 วิทยานิพนธ์         

(Thesis)   
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

513 592 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 
 

มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

 513 501 เคมีฟิสิกัลและเคมีอนินทรีย์เชิงบูรณาการ  3(3-0-6) 
513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

เครื่องมือ 
3(3-0-6) 

513 561 วิธีการสอนวิชาเคมี  2(2-0-4) 
รวมจ านวน 8 
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ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

 513 503 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
513 504 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 2(0-6-0) 
513 562 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 

 วิชาเลือก 2 
รวมจ านวน 9 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 
 513 505 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 1(0-2-1) 

513 563 การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ห้องเรียนเคมี 

1(0-3-0) 

513 565 การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี 1(1-0-2) 

513 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 4 
 วิชาเลือก 4 

รวมจ านวน 11 
 

ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

 513 506 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 1(0-2-1) 
513 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 9 
 
หลักสูตร แผน ข 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

 513 501 เคมีฟิสิกัลและเคมีอนินทรีย์เชิงบูรณาการ  3(3-0-6) 
513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

เครื่องมือ 
3(3-0-6) 

513 561 วิธีการสอนวิชาเคมี  2(2-0-4) 
รวมจ านวน 8 
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ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

 513 503 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
513 504 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 2(0-6-0) 
513 562  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 

 วิชาเลือก 2 
รวมจ านวน 9 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 
 513 505 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 1(0-2-1) 

513 563 การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ห้องเรียนเคมี 

1(0-3-0) 

513 565 การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี 1(1-0-2) 

513 592 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3 
 วิชาเลือก 4 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

 513 506 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 1(0-2-1) 
513 592 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 10 
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     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
513 501 เคมีฟิสิกัลและเคมีอนินทรีย์เชิงบูรณาการ 

(Integrated Physical and Inorganic Chemistry) 
3(3-0-6) 

 ความสัมพันธ์และความส าคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง เคมีโคออร์ดิเนชัน เคมีของธาตุในหมู่
หลัก ทฤษฎีควอนตัม แก๊ส อุณหพลศาสตร์ กฎอัตรา และกลไกปฏิกิริยา   

Relevance and essence of integrated learning in topics of atomic 
structures, the periodic table and properties of elements, chemical bonding, 
solids,  coordination chemistry, chemistry of the main group elements, the 
quantum theory, gas, thermodynamics, rate laws, and reaction mechanisms. 

 
513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 

(Principle of Analytical Chemistry and Instrumental Analysis) 
3(3-0-6) 

 ความสัมพันธ์และความส าคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องปริมาณ
สัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า หลักการพ้ืนฐานของเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์    
แบบกราวิเมตรี การวิเคราะห์แบบโวลุมเมตรี การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีและ
หลักการทางสเปกโตรเมตรี เคมีไฟฟ้า และโครมาโตกราฟ ี

Relevance and essence of integrated learning in topics of stoichiometry, 
chemical equilibrium, acid-base, and electrochemistry. Basic concepts of 
analytical chemistry. Gravimetric analysis. Volumetric analysis. Instrumental 
analysis based on spectrometry, electrochemistry, and chromatography. 

 
513 503 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ 

(Integrated Organic and Biochemistry) 
3(3-0-6) 

 ความสัมพันธ์และความส าคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้าง 
การอ่านชื่อตามระบบไอยูแพ็ก สมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์  สเตอริโอเคมี 
ปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ที่ส าคัญ โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลเบื้องต้น เทคนิคการ
วิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในชีวิตประจ าวัน 

Relevance and essence of integrated learning in topics of structures, 
IUPAC nomenclature, physical properties of organic compounds, stereochemistry, 
important organic reactions, basic structures and functions of biomolecules, 
study techniques for biomolecules in everyday life. 
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513 504 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 
(Chemistry Laboratory for Chemical Studies) 

2(0-6-0) 

 เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ทางเคมี เทคนิคการแยกและการท าให้สารบริสุทธิ์  
การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ 

Instrumentation and techniques in chemical analysis. Separation and 
purification techniques. Syntheses and determination of physical and chemical 
properties of organic and inorganic compounds. 

 
513 505 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 

(Seminar on Chemical Studies I) 
1(0-2-1) 

 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีและเคมีศึกษา 
Seminar on topics of interest in chemistry and chemical education. 

 
513 506 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 

(Seminar on Chemical Studies II) 
1(0-2-1) 

 สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีและเคมีศึกษา  
Seminar in English on topics of interest in chemistry and chemical 

education.  
 

513 511 เทคนิคการตรวจสอบลักษณะส าหรับสารประกอบอนินทรีย์ 
(Characterization Techniques for Inorganic Compounds) 

2(2-0-4) 

 ประเภทของสารประกอบอนินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบ 
อนินทรีย์  เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ส าหรับการตรวจสอบลักษณะตามประเภทของ
สารประกอบอนินทรีย์ประเภทโลหะออกไซด์ สารประกอบไอออนิก วัสดุที่มีรูพรุน สารประกอบ
โคออร์ดิเนชัน และออร์แกโนเมทัลลิก 

Types of inorganic compounds. Physical and chemical properties of 
inorganic compounds. Common and modern techniques for characterization 
according to types of inorganic compounds: metal oxides, ionic compounds, 
porous materials, coordination compounds, and organometallics. 

 
513 512 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก 

(Coordination  and Organometallic Chemistry) 
2(2-0-4) 

 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก  ปฏิกิริยาและกลไก
ปฏิกิริยา การประยุกต์ 

Coordination compounds. Organometallic compounds. Reactions and 
reaction mechanisms.  Applications. 



 18 มคอ. 2 

513 513 เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทางชีวภาพ 
(Inorganic Chemistry of Biological Processes) 

2(2-0-4) 

 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารประกอบเมทัลโลโปรตีนและสารชีวโมเลกุลที่มี
โลหะเป็นองค์ประกอบ  ปัจจัยที่มีต่อการท างานของเมทัลโลเอนไซม์  จลนศาสตร์ของปฏิกิริยา
ชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับเมทัลโลเอนไซม์  แบบจ าลองของเมทัลโลโปรตีนและเมทัลโลเอนไซม์ 

Chemical and physical properties of metalloproteins and metal-
containing biomolecules. Factors affecting the activities of metalloenzymes. 
Kinetics of biochemical reactions involving metalloenzymes. Models of 
metalloproteins and metalloenzymes. 

 
513 514 การเร่งปฏิกิริยา 

(Catalysis) 
2(2-0-4) 

 หลักการเบื้องต้นของการเร่งปฏิกิริยา  ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา  การเร่งปฏิกิริยา
แบบเอกพันธุ์  การเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์  การสังเคราะห์และการตรวจสอบลักษณะของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา  การประยุกต์ 

Basic principles of catalysis. Types of catalysts. Homogeneous catalysis. 
Heterogeneous catalysis. Syntheses and characterization of catalysts. 
Applications. 

513 515 การตรวจสอบลักษณะของวัสดุด้วยรังสีเอ็กซ์ 
(Material Characterizations by X-ray) 

2(2-0-4) 

 การเกิดรังสีเอ็กซ์  รูปแบบของอันตรกิริยาระหว่างรังสีเอ็กซ์และวัสดุผ่านปรากฏการณ์
การเลี้ยวเบน การกระเจิง การดูดกลืน การคายพลังงาน และปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ได้จากอันตรกิริยาแต่ละชนิด 

Generation of X-ray.   Types of interaction between X-ray and materials 
via the following phenomena: diffraction, scattering, absorption, emission and 
photoelectric effect. Related theories and structural information from each type 
of interaction. 

 
513 524 เคมีนิวเคลียร์ 

(Nuclear Chemistry) 
2(2-0-4) 

 โครงสร้างของนิวเคลียส  การแผ่รังสีและชนิดของการแผ่รังสี  สมดุลนิวเคลียร์ อันตร
กิริยาระหว่างรังสีชนิดต่างๆ กับสสาร การวัดรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ธาตุกัมมันตรังสี 
กระบวนการผลิตและการประยุกต์พลังงานนิวเคลียร์ การประยุกต์เคมีรังสีในเชิงอุตสาหกรรม 

Structure of nucleus. Radiations and types of radiation. Nuclear equilibria. 
Interactions of different types of radiation with matters. Radiation measurements. 
Nuclear reactions. Radioactive elements. Production processes and applications 
of nuclear energy. Industrial applications of radiation chemistry. 
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513 525 เคมีพื้นผิว 
(Surface Chemistry) 

2(2-0-4) 

 ปรากฎการณ์แคพิลลารี  แรงตึงผิวของสารละลาย  การเกิดฟิล์มที่ผิวหน้าของของเหลว 
การดูดซับของแก๊สและของเหลวบนของแข็ง กระบวนการเร่งปฏิกิริยา 

Capillary phenomena. Surface tension of solutions. Formation of films on 
liquid surfaces. Gas and liquid adsorption on solids. Catalytic processes. 
 

513 532 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1 
(Advanced Analytical Chemistry I) 

2(2-0-4) 

 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคสเปกโตรสโคปีระดับอะตอม แมสสเปกโทร
เมตรี  เทคนิคร่วม โดยครอบคลุมเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีกับแมสสเปกโทรเมตรี และ 
ลิควิดโครมาโทกราฟีกับแมสสเปกโทรเมตรี แทนเด็มแมสสเปกโทรเมตรี โครมาโทกราฟีแบบ
แลกเปลี่ยนไอออน ซูเปอร์คริทิคัลฟลูอิดโครมาโทกราฟี แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟริซิส และการ
วิเคราะห์แบบโฟลว์อินเจกชัน 

Principles, instrumentation and applications of atomic spectrometry, mass 
spectrometry, hyphenated techniques: gas chromatography–mass spectrometry 
and liquid chromatography–mass spectrometry, tandem mass spectrometry, ion 
exchange chromatography, supercritical fluid chromatography, capillary 
electrophoresis, and flow injection analysis. 
 

513 533 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2 
(Advanced Analytical Chemistry II) 

2(2-0-4) 

 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคโวลแทมเมตรีและแอมเพอโรเมตรี 
เซนเซอร์ทางเคมีและเซนเซอร์ทางชีวภาพ วิธีวิเคราะห์ที่อาศัยหลักของจลนศาสตร์เคมีและการ
เร่งปฏิกิริยา 

Principles, instrumentation and applications of voltammetry and 
amperometry. Chemical sensors and biosensors. Kinetic and catalytic methods of 
analysis.  

 
513 537 การวิเคราะห์น้ า 

(Water Analysis) 
2(2-0-4) 

 คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของน้ าดื่ม ลักษณะของน้ าเสียและสารอินทรีย์ในน้ าเสีย  
เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการน้ าเสีย การวิเคราะห์น้ าในห้องปฏิบัติการเคมี  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Chemical and microbiological quality of drinking water. Wastewater 

characteristics and organic matters in wastewater. Wastewater treatment and 
technology. Laboratory chemical analysis of water.  

Field trips required. 
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513 538 ไมโครและนาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมีวิเคราะห์ 
(Micro and Nanotechnologies for Analytical Chemistry) 

2(2-0-4) 

 เทคโนโลยีวิเคราะห์ทางเคมีระดับไมโครและนาโน การตรวจสอบลักษณะของวัสดุ   
ไมโครและนาโน เครื่องมือวิเคราะห์และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการบนชิพ อุปกรณ์ตรวจ
วิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษ การประยุกต ์

Micro and nanotechnologies for chemical analysis.  Characterization of 
micro and nanomaterials. Analytical instruments and related techniques. Lab on 
a chip. Microfluidic paper-based analytical devices. Applications. 

513 543 ชีวเคมีของโภชนาการ 
(Nutritional Biochemistry) 

2(2-0-4) 

 โภชนาการของมนุษย์ตามหลักการทางชีวเคมี  สารอาหารและความต้องการ หน้าที่และ
เมแทบอลิซึมของสารอาหาร  แนวทางการบริโภคและฉลากอาหาร  ปัญหาโภชนาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับโลก 

Human nutrition based on biochemical principles. Nutrients and nutrient 
requirements. Functions and metabolisms of the nutrients. Dietary guidelines and 
food labeling. National and global problems of nutrition. 

 
513 544 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 

(Enzyme Technology) 
2(2-0-4) 

 โครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ จลนศาสตร์และกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การ
แยกเอนไซม์ให้บริสุทธิ์  การตรึงเอนไซม์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในอุตสาหกรรม 
การแพทย์ และการเกษตร 

Structures and functions of enzymes. Enzyme kinetics and mechanisms.  
Purification of enzymes. Immobilization of enzymes. Applications of enzymes in 
industry, medicine and agriculture. 

 
513 552 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 

(Spectroscopy in Organic Chemistry) 
2(2-0-4) 

 หลักการทางสเปกโทรสโกปี อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต และนิวเคลียร์แมกเนติก 
เรโซแนนซ์ แมสสเปกโทรเมตรี การประยุกตใ์นการพิสูจน์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 

Principles of spectroscopy: infrared, ultraviolet, and nuclear magnetic 
resonance.  Mass spectrometry.  Applications in structural elucidation of organic 
compounds. 
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513 553 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับเคมีศึกษา 
(Chemistry of Natural  Products for Chemical Studies) 

2(2-0-4) 

 เคมีของสารจากธรรมชาติ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ การพิสูจน์
โครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีความส าคัญ  

Chemistry of naturally occurring compounds. Natural products with 
biological activities. Structural elucidation of some important natural products. 
 

513 560 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีศึกษา 
(Computers for Chemical Studies) 

2(1-2-3) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  การใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ส าหรับกราฟิกและการค านวณข้อมูลทางเคมี การสืบค้นสารสนเทศทางเคมี 

Basic knowledge of computer systems and operating systems. Use of 
computer software for chemical graphics and data calculations. Search for 
chemical information. 

 
513 561 วิธีการสอนวิชาเคมี       

(Methods of Chemistry Teaching) 
2(2-0-4) 

 หลักการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยอ้างอิงการวิจัยส าหรับห้องเรียนเคมี การออกแบบการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทัศนะรวบยอด การหาความ
เข้าใจผิดของผู้เรียน การเรียนรู้โดยการตั้งค าถาม การท าโครงงาน และการสืบเสาะ การวัดผล
แบบพัฒนาการและแบบรวบยอด ความหลากหลายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

Research-based scientific teaching principles for chemistry classrooms. 
Backward design for developing learning objectives and big pictures. Finding 
students’ misconceptions. Problem-based, project-based, and inquiry-based 
learning. Formative and summative assessments. Diversity in science classrooms. 

 
513 562 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา 

(Research Methodology for Chemical Studies) 
2(2-0-4) 

 แนวคิด ระเบียบวิธีการและกระบวนการวิจัยทางเคมีศึกษา จรรยาบรรณการวิจัย  การ
วิเคราะห์ปัญหาและการก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การ
เขียนโครงร่างการวิจัย การรายงานการวิจัย  

Research concepts, methodology and procedures in chemical studies.  
Research ethics. Problem analysis and identification of research problems. 
Research design. Sampling techniques. Research tools. Data collection and data 
analysis. Selection of appropriate statistics. Research proposal writing. Research 
report. 
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513 563 การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับห้องเรียนเคมี 
(Creative Learning Activities for Chemistry Classroom) 

1(0-3-0) 

 การออกแบบและการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับห้องเรียนเคมี การ
สร้างสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมทางเคมีศึกษา การน าไปใช้ การประเมินผลและการปรับปรุง
กิจกรรมรู้ในห้องเรียนเคมี 

Design and development of creative learning activities for chemistry 
classroom. Instructional media and innovations of chemical education. 
Implementation, assessment and improvement of learning activities in chemistry 
classrooms. 

 
513 564 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา 

(Chemical Education Innovation) 
2(2-0-4) 

 หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้างและการเลือกใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

Principles and types of education innovations. Creation and selection of 
appropriate innovations and technologies for improved classroom instruction. 
 

513 565 การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี 
(Chemical Laboratory Management) 

1(1-0-2) 

 การจ าแนก ฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย การจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกัน  การจัดเก็บสารเคมีและการจัดการ
ของเสีย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการกรณีฉุกเฉิน การจัดการห้องปฏิบัติการเคมีใน
โรงเรียน  

Chemical hazard classification, labeling and safety data sheets. Safety 
management in chemical laboratories. Protective equipment.  Chemical storage 
and waste management. Risk assessment and emergency response. Management 
of chemical laboratories in schools. 
 

513 570 เคมีเพื่อสุขภาพ 
(Chemistry for Health) 

2(2-0-4) 

 ความรู้เบื้องต้นทางเคมีของอาหาร ยา และสมุนไพรที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หลักการ
ของเคมีคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ดูแลผู้ป่วย 

Basic chemistry knowledge on food, medicines and herbs that affect 
health. Principles of clinical chemistry. Point of care testing. 
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513 571 พลังงานทดแทน   
(Renewable Energy) 

2(2-0-4) 

 สถานการณ์พลังงานของโลกและปัญหาพลังงาน แหล่งพลังงานทดแทน พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากน้ า และพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

World energy situation and energy problems. Renewable energy sources: 
sunlight, wind, biomass, water, and geothermal energy. 
 

513 572 เคมีเชิงส ี
(Color Chemistry) 

2(2-0-4) 

 ประวัติของการใช้สารให้สี  หลักพ้ืนฐานของสมบัติทางเคมีและกายภาพของสี  การ
จ าแนกชนิดของสารให้สี  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างโมเลกุลและสีอธิบายโดยทฤษฎีพันธะวา
เลนซ์และทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทอล  ระบบสีและการวัดสี  การผลิตสี  การประยุกต์ใน
ผลิตภัณฑ์  

A historical perspective of colorants. Basic principles of chemical and 
physical properties of colors. Classification of colorants. Relationship between 
molecular structures and color according to valence bond and molecular orbital 
theories. Color systems and color measurement. Color production.  Applications 
in products. 
 

513 573 เคมีในนิติวิทยาศาสตร์ 
(Chemistry in Forensic Science) 

2(2-0-4) 

 หลักการทางเคมีส าหรับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของยาเสพติดและแอลกอฮอล์ สารเคลือบผิว ดิน เส้นใยและแก้ว ลายนิ้วมือแฝง เศษ
วัตถุระเบิด เขม่าดินปืน วัตถุพยานในเหตุเพลิงไหม้ เทคนิคการเลือกตัวอย่าง เทคนิคการเตรียม
ตัวอย่าง วิธีการทางสถิติส าหรับข้อมูลทางเคมี  

Principles of chemistry for forensic examination.  Chemical analyses of 
illicit drugs and alcohol, coating materials, soil, fibers and glass, latent fingerprints, 
explosive residues, gunshot residues, and physical evidence in fire incidents. 
Sampling techniques. Sample preparation techniques. Statistical methods for 
chemical data. 
 

513 574 วัสดุนาโน 
(Nanomaterials) 

2(2-0-4) 

 วัสดุนาโน ประเภทของวัสดุนาโน การสังเคราะห์และการตรวจสอบลักษณะของ 
วัสดุนาโน การน าไปใช้ประโยชน์ นาโนโฟโตนิก ผลกระทบของวัสดุนาโนต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

Nanomaterials. Types of nanomaterials. Syntheses and characterization of 
nanomaterials. Utilizations of nanomaterials.  Nanophotonic. Impacts of 
nanomaterials on humans and environment. 
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513 575 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
(Polymer Science) 

2(2-0-4) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ สมบัติเบื้องต้นและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
และสมบัติของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและวัสดุคอมโพสิท 
สารที่เติมแต่งพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันและการประยุกต์ข้ันสูง 

Introduction to polymers. Basic properties and structure-property 
relationship of polymers. Mechanisms of polymerization reactions. Polymer 
blends and composite materials. Polymer additives. Biopolymers and 
biodegradable polymers. Applications in daily life and advanced applications. 
 

513 581 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 
(Special Topics in Chemical Studies I) 

2(2-0-4) 

 หัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีศึกษา 
Topics of interest in chemical studies. 
 

513 582 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 
(Special Topics in Chemical Studies II) 

2(2-0-4) 

 หัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีศึกษา 
Topics of interest in chemical studies. 
 

 

513 591 วิทยานิพนธ์                                                       มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
(Thesis) 

 วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีศึกษาในความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
Research in chemical studies under the guidance of thesis supervisor(s). 
 

513 592 การค้นคว้าอิสระ                                                  มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยกิต 
(Independent Study) 

 งานวิจัยทางเคมีศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
Research in chemical studies under the guidance of independent study 

advisor. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ. ดร.ชีวิตา  สุวรรณชวลิต 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (2552) 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (2546) 

10 10 

2 อ. ดร.สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Analytical Chemistry) 
Mahidol University, Thailand 
(2013)  
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2550) 

8 8 

3 
 

อ. ดร.พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Chemistry) Rice University, 
USA (2013) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

9 9 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ. ดร.ชีวิตา  สุวรรณชวลิต 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (2552) 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (2546) 

10 10 

2 อ. ดร.สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Analytical Chemistry) 
Mahidol University, Thailand 
(2013)  
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

8 8 

3 อ. ดร.พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Chemistry) Rice University, 
USA (2013) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

9 9 

4 ผศ. ดร.กนกอร  ระย้านิล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Chemistry) University of 
Missouri-Columbia, USA (2006) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

8 8 

5 อ. ดร.กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

Ph.D.(Chemistry) Mississippi State 
University, USA (2010) 
วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2548) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(2545) 

10 10 

6 อ. ดร.ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Environmental science 
and engineering) National 
University of Singapore, 
Singapore (2013) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) 

8 8 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
7   รศ. ดร.นันทนิตย์  วานิชาชวีะ 

   X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

Ph.D. (Chemistry) Worcester 
Polytechnic Institute, USA (2007) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  (2544) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2541) 
วท.บ. (เคมี)   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2536) 

8 8 

8 อ. ดร.มูฮ าหมัด  นิยมเดชา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2557) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) 

8 8 

9 ผศ. ดร.รัชฎา  บุญเต็ม 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
University  of  Cambridge, UK 
(1995) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) 

10 10 

10 ผศ. ดร.รัศมี  ชัยสุขสันต์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Analytical Chemistry) 
Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece (1994) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2527) 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524) 

8 8 

11 ผศ. ดร.วยา  พุทธวงศ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Organic Chemistry) 
University of Wollongong, 
Australia (2005) 
M.Sc. (Organic Chemistry) 
University of Wollongong, 
Australia (2001) 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

8 8 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
12 รศ. ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
Ph.D. (Physical Chemistry) 
University of Tasmania, Australia 
(1995) 
วท.ม. (เคมีฟิสิกัล) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (2526) 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยมหิดล (2524) 

9 9 

13 อ. ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry) 
University of Kansas, USA (2002) 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

8 8 

14 อ. ดร.จิตนภา  ศิริรักษ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Chemistry) University of 
Bristol, UK (2011) 
MSci (Chemistry)  University of 
Bristol, UK (2007) 

9 9 

15 อ. ดร.สุธินี เกิดเทพ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(2558) 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(2554) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(2552) 

9 9 

     
              3.2.3  อาจารย์พิเศษ  

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ท าการค้นคว้า
อิสระในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิจัย และมี
ขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และเขียน

รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 5.3  ช่วงเวลา 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
(1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบหัวข้อ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และอธิบายขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
(4)  จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยก าหนดรายละเอียดการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
 ก. นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้เมื่อมีผลการเรียนรายวิชา

บังคับของสาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 ข . นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ เมื่อผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก 
ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 ค. นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
(1)  ประเมินหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 
(2)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จากรายงานที่ได้ก าหนด

รูปแบบการน าเสนอทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

(3)  การสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
(4)  ประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษาต้องการพัฒนานักศึกษาทีส่ามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาได ้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของวิชาเคมี มี
ทักษะการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้โดยก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม
ของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้กลยุทธ์
หรือกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาได้ 
 

1.  ส่งเสริมการเรียนแบบการค้นคว้าด้วยตนเอง   
2.  มีวิชาปฏิบัติการเคมีที่บูรณาการความรู้ทุกสาขา 
3.  ส่งเสริมให้มีโครงงานวิจัยที่น าความรู้ทางเคมีไปสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 

2. สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ทาง
เคมีส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาเคมีที่
เหมาะสมส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

3. มีทักษะการวิจัยและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการท าการวิจัย คิด
วิเคราะห์ โดยให้ค านึงถึงทรัพยากรที่มีในโรงเรียน 

4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญของวิชาเคมี และสามารถ
ประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้  

1.  จัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาของวิชาเคมี และมีวิชา
เลือกที่หลากหลายและทันสมัย 
2.  มีวิชาบังคับเชิงการศึกษาและกิจกรรมเพ่ิมเติมที่เน้น
พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน 
3.  มีการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระเพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการวิธีวิเคราะห์  แก้ปัญหางานวิจัย 

5. มีทักษะในการใช้ต าราและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ 

1.  มีการเรียนการสอนโดยใช้ต าราหรือสื่อประกอบการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ  
2.  ส่งเสริมให้สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ภาษาอังกฤษ 
3.  ก าหนดให้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายาม
สอดแทรก และเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
          2) มีระเบียบวินัย 
          3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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   4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
   5) มีจิตสาธารณะ 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
         1) เน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ท า  และการตีพิมพ์ทางวิชาการว่าจะต้องได้มา
จากผลการทดลองจริงและไม่ได้คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมา  นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ 
          2) ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กร เน้นให้นักศึกษามีวินัย  โดยเข้าเรียนและส่งงานให้ตรง
เวลา             
   3) สอดแทรกจรรยาบรรณและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
   4) ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม มีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
   5) เน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือส่วนรวม ให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น การจัดห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย และตู้เก็บสารเคมี 
   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
         1) ประเมินจากจ านวนครั้งในการทุจริต งานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบ 
          2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบของนักศึกษา ได้แก่ การเข้าชั้นเรียน 
การส่งงาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการท างานวิจัย 
          3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการท างานเป็นกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   5) ประเมินผลจากความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เช่น การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ส่วนรวม และจ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
 
 2.2  ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมี 
          2) มีความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ  สามารถ
บูรณาการความรู้เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยได้ 
          3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
เคมี 
   4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   5) สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้หลากหลาย 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฏีและประยุกต์ในทางปฏิบัติ 
          2) ให้มีการอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาในชั้นเรียนกับงานวิจัย 
          3) ก าหนดให้นักศึกษามีการค้นคว้าด้วยตนเอง  มีการอภิปรายในห้องเรียน  ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
   4) สอดแทรกการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง 
   5) ให้ฝึกฝนอธิบายและสื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         1) ประเมินจากการสอบ 
          2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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          3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า  และน าเสนอหน้าชั้น 
   4) ประเมินการซักถามในชั้นเรียน 
   5) ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
          2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
          3) มีความใฝ่รู้   สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   4) มีความเป็นผู้น าทางปัญญา ในการคิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
   5) สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีอย่างบูรณาการ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด  วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆทั้งที่ปรากฏในหนังสือเรียนและ
ในชีวิตประจ าวัน 
          2) เชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ 
          3) กระตุ้นให้นักศกึษารู้จักตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ 
   4) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  น าเสนอแนวคิด  และมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
   5) จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมแบบบูรณาการ 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  การสอบ  รายงานและการอภิปรายในชั้นเรียน 
          2) ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน  และงานที่ได้รับมอบหมาย 
          3) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
   4) ประเมินจากการน าเสนอความคิดและการอภิปราย 
   5) ประเมินจากการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         1) มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
          2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
   3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
         1) จัดการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
          2) ชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          3) มอบหมายงานที่ต้องประสานกับบุคคล  องค์กร  หน่วยงาน  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
               1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม  การพูดน าเสนองานตามกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 
          2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ในชั้น
เรียน 
          3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
         1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
          2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
          3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) สอนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขจากการท าโจทย์แบบฝึกหัด  ในรายวิชาปฎิบัติการที่มี
การทดลองวัดค่าทางเคมี ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน และการใช้วิธีการทางสถิติ และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล และการท า
เอกสารรายงานการทดลอง 
   2) มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล และน าเสนอในชั้นเรียน 
          3) อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นบทความ
วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ  
   4) สอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและฐานข้อมูลทางเคมี มอบหมายให้มีการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูล   
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) ประเมินจากรายงาน แบบฝึกหัด การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
          2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
          3) ประเมินจากความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา รวมถึงการอ้างอิง
บทความวิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
   4) ประเมินจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
       1.2 มีระเบียบวินัย 
       1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  1.5 มีจิตสาธารณะ 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมี 
       2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางเคมีที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ  สามารถ
บูรณาการความรู้เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยได้ 
       2.3 สามารถติดตามความกว้าหน้าทางวิชาการ  พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเคมี 
  2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2.5 สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้หลากหลาย 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
        3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
        3.3 มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  3.4 มีความเป็นผู้น าทางปัญญา ในการคิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
  3.5 สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีอย่างบูรณาการ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
  4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
       4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
       5.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 



 35 มคอ. 2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                             ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

513 501  เคมีฟิสิกัลและเคมีอนินทรีย์เชิงบูรณาการ                       

513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการวิเคราะห์
เชิงเครื่องมือ 

                      

513 503  เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ                       

513 504  ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา                       

513 505  สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1                       

513 506  สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2                       
513 511  เทคนิคการตรวจสอบลักษณะส าหรับ
สารประกอบอนินทรีย์ 

                      

513 512  เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก                       

513 513  เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทางชีวภาพ                       

513 514  การเร่งปฏิกิริยา                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

513 515  การตรวจสอบลักษณะของวัสดุด้วยรังสี
เอ็กซ์ 

                      

513 524  เคมีนิวเคลียร์                       

513 525  เคมีพ้ืนผิว                       

513 532  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1                       

513 533  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2                       

513 537  การวิเคราะห์น้ า                       

513 538  ไมโครและนาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมี
วิเคราะห์ 

                      

513 543  ชีวเคมีของโภชนาการ                       

513 544  เทคโนโลยีของเอนไซม์                       

513 552  สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

513 553  เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับเคมี
ศึกษา 

                      

513 560  คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีศึกษา                       

513 561  วิธีการสอนวิชาเคมี                       

513 562  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา                       

513 563  การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ส าหรับห้องเรียนเคมี 

                      

513 564  นวัตกรรมทางเคมีศึกษา                       

513 565  การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี                       

513 570  เคมีเพ่ือสุขภาพ                       

513 571  พลังงานทดแทน                        

513 572  เคมีเชิงสี                        

513 573  เคมีในนิติวิทยาศาสตร์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

513 574  วัสดุนาโน                       

513 575  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์                       

513 581  หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1                       

513 582  หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2                       

513 591  วิทยานิพนธ์                       

513 592  การค้นคว้าอิสระ                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
(1) การทวนสอบระดับรายวิชา มีการประเมินและวัดผลการศึกษาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ
แผนการสอนที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และ
น าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ติดตามผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  และน าผลการศึกษาและติดตามนี้ 

มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  รวมทั้งน าไปใช้ในการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตร  โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิตในแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูล เช่น 
ระยะเวลาในการหางานท า  ความมั่นใจของบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

(2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

(3) ประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตเป็นระยะ 
(4) ส ารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาที่บัณฑิตไปศึกษาต่อ  โดยการส่งแบบสอบถามหรือ

สัมภาษณ์ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่
จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่ได้ประกอบอาชีพ  ในด้านของความพร้อมและความรู้ที่ได้จาก
หลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา  

(7) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ านวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ จ านวนสิทธิบัตร  
จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ      
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
หมวดที่  7  (ภ าคผนวก ก ) และ/ หรือที่ มี การเปลี่ ยนแปลงภายหลั ง และเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติหรือระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ปี 2556 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  หรือสิ่งพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ 
(Proceedings) โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือ
พิจารณาคุณภาพของบทความ โดยผลงานที่เผยแพร่จะต้องตีพิมพ์ภายหลังการได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
โดยเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในรูปแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ ซึ่งจะปรากฏเป็น
ส่วนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา กฎระเบียบต่างๆ 
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1.2   ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.3   ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้เริ่มท างานวิจัย โดยให้ค าแนะน าด้านการหาทุนวิจัย การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในและต่างประเทศ และการผลิตผลงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเขียนต ารา 
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1   การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่ทันสมัย 
(2) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข

ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
(4) ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ  โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  การจัดการอบรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและด้านอื่น ๆ ในสาขาวิชาชีพ 
จัดสรรงบประมาณส าหรับอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีในท าการวิจัย 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยสนับสนุนการไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทางวิชาการ  
เข้าร่วมและน าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  

(3) สนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
(4) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ   
(5) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิชา 
(6) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรฯเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี
การศึกษา มีการวางแผนการคัดเลือกนักศึกษา การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นอกจากนี้ยังมีการติดตามให้มีการจัดท า มคอ.3 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา และมคอ.5 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และมีการด าเนินการติดตามและการตรวจสอบ
ให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มีการด าเนินการด้านคุณภาพของบัณฑิต  โดย
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา ใน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6) อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
ผลการประเมินและการส ารวจจะถูกน ามาหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
            หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และมีการ

ก าหนดคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและภาควิชา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณภาพเหมาะสม 
 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
       หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
               1) โครงการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการ
เรียนรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านทุนการศึกษา ด้านกิจกรรม
นักศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะน าการในการด ารงชีวิตนักศึกษาในระหว่างการศึกษาภายในในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นต้น 
               2) โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  
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3.3 การควบคุมดูแลในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวการศึกษา 
  หลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่มีประสบการณ์สอน เพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการวางแผนการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาและได้มาตรฐาน
ตามท่ีหลักสูตรฯ ได้ก าหนดไว้       

3.4 การคงอยู่   
  หลักสูตรฯ จัดให้มีการส ารวจการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการส ารวจนี้ มาใช้พิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าหรือจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาให้
นักศึกษา สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา  

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
  ในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการของหลักสูตรฯ นั้น มีการจัดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการหลักสูตรในด้านต่างๆ โดยนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ น าเสนอ
ภาควิชาเคมี เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
4. อาจารย์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการด้านคุณภาพของอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์    
 หลักสูตรฯ ส ารวจอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย

ค านึงถึงคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในสาขาที่ต้องการ และทบทวนพิจารณารับอาจารย์เพ่ิมตามแผนและ
ต าแหน่งจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือให้การด าเนินหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร  

4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 หลักสูตรมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาทางด้านความรู้ การจัดการเรียน
การสอน เข้าร่วมการสัมมนา การอบรม และการศึกษาดูงานต่างๆ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์ท างาน
วิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการ นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ให้อาจารย์ขอยื่นก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียนดังต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น า
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ในสาขาวิชา 

1. ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ   5 ปี 

หลักสูตรมีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียน
ที่สร้างทั้งความรู้ ความ 
สามารถในวิชาการ วิชาชีพที่
ทันสมัย 

1. จัดแนวทางการศึกษาให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถหาความรู้ที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง 

จ านวนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
และจ านวนรายวิชาที่มีแนวทาง
ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านเคมี หรือด้านที่เก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ  

1. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประวัติอาจารย์
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรม 
2. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนรู้  
3. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน  อาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการภายในและภายนอกทุกปี 
2. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะ 
 2. ประเมินผลโดยคณะกรรม 
การภายนอกทุกปี 
3. ประเมินผลโดยบัณฑิต 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ด าเนินการผ่านภาควิชาเคมี และคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
หลักสูตรฯ ด าเนินการวางแผนโดยการก าหนดช่วงเวลาและเก็บข้อมูล จากการส ารวจ/ตรวจสอบความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินผลในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา  จากการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน  จากนั้นรวบรวมและสรุปเพ่ือน าเสนอ
ภาควิชาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

6.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาเคมี ได้ด าเนินการจัดสรรเวลาในการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมทั้งทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต ารา/หนังสือ 
แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูล ให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ นอกจากนี้ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาสามารถเสนอแนะหนังสือ/ต ารา ตลอดจนวารสารต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรฯและภาควิชาเคมี
พิจารณาด าเนินการจัดซื้อ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตร  นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูลของ
วารสารเพื่อใช้ในการสืบค้นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นได้อีกด้วย 

6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 จัดท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนและงานวิจัยโดยส ารวจความต้องการของ

ผู้เรียนและผู้สอนเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน  ห้อง 
ปฏิบัติการ อุปกรณ์
การทดลอง  ทรัพยากร 
สื่อ และช่องทางการ
เรียนรู้ที่เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษา
ในห้องเรียน  นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน  การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเป็ นเครื่องมื อ
วิชาชีพระดับสากล  เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ  สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง  หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ต ารา และสื่อดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้   

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวนเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา  ชั่วโมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ต่อหัว
นักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
วิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา และสื่อ
ดิจิตอลที่มีให้บริการ  และสถิติการใช้
งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 จัดให้มีระบบการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาประเมินอาจารย์ และการประเมินการสอนโดย
ผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ 
 1.1.2    จัดให้มีการประเมินผลรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
   
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1    นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2    ผลการประเมินจะจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ือทราบและใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป   
 1.2.3    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีระบบการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชา โดยให้ผู้สอนเสนอกลยุทธ์หรือแผนการสอนที่จะปรับปรุงและพัฒนาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ เพื่อรวบรวมและน ามาใช้วางแผนพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรต่อไป  
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรโดยนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 
  2.1.2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบร่วมกับ
ภาควิชาเคมี และคณะวิทยาศาสตร์ 
  2.1.3. ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้น
ปี       และจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม
และใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 

2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  2.3.1. ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
  2.3.2. ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  การปรับปรุงรายวิชา 

  จากผลการประเมินหลักสูตร ในกรณีที่เก่ียวข้องกับรายวิชาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความทันสมัยของรายวิชา จะด าเนินการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงรายวิชา ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
เพียงเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 

4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรจะเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชาที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของหลักสูตร หรือจะด าเนินการตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี  เพ่ือให้หลักสูตรฯ มี
ความทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยการด าเนินการมีขั้นตอน ดังนี้ 
  4.2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรวบรวม 
เพ่ือเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อภาควิชาเคมี 
  4.2.2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และน าเสนอ
ภาควิชาเคมีเพ่ือพิจารณา 
  4.2.3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาหลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
  4.2.4. น าหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง น าเสนอกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พิจารณา และด าเนินการต่อไปตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530  

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550” 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง
กับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าที่ไม่ขัดกับ
ข้อบังคับนี้ 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 5 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า 
ข้อ 6 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

6.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก ่ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม 
ข้อบังคับนี้ 

6.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้
ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้วจึงจะปรับสถานภาพ
เป็นนักศึกษาสามัญได้ 

6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก ่ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
โดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน อุดมศึกษาที่ตนสังกัด ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี้ 
7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 

7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
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7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และผ่านการพิจารณาของสาขา วิชา
แล้ว ดังนี้ 

7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนดีมาก 
หรือดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ ดีเด่น และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท า
วิทยานิพนธ์ได้ 

7.4.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  ต้องมีผลการเรียนดี 
หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนด ได้ผลดีเป็น
พิเศษ หรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 

7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
7.7 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือก 
7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามข้อ 

9 
ข้อ 8 ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวทิยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1  และข้อ 6.2 
ข้อ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 

9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้ 

9.1.1 ภาคทัณฑ์ 
9.1.2 พักการศึกษา 
9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบัณฑิต

วิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิด
ประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอื่น และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 

9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้ลงทะเบียน
ศึกษาไว้ในภาคการศึกษานัน้ และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 

9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอ่ืนนอกจากข้อ 9.2.1 ให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 

ข้อ 10 การนับวันต่างๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือก าหนดวันตามปฏิทิน
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของการนับวันตามก าหนดวันในข้อบังคับ
นี้ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 
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หมวดที่ 2 
การจัดการศึกษา 

ข้อ 11 ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย 
แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ 
โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้จัดชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลักสูตรนานาชาติซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 การนับเวลาการศึกษา ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่นักศึกษา
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม ข้อ 19.1.1.1 

ข้อ 13 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 3 

ปีการศึกษา 
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต ให้

ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าก าหนด  

ทั้งนี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปีการ 
ศึกษาถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาถัดไป แล้วแต่
กรณี 

ข้อ 14  การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต" 
การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 

14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 
15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.4 การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
ตั้งแต่ 45 ถึง 60 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา แต่อย่าง
น้อยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้อง มีจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้ 

15.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์การศึกษาตามแผน ก. 
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 



 53 มคอ. 2 

15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ 36 หน่วยกิต และอาจศึกษา
รายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้อง
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู้ 

15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่นับ

หน่วยกิต ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
15.3.1.1 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท าวิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

15.3.2 แบบ 2  มีวิทยานิพนธ์       และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจ านวนหน่วยกิ
ตของวิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

16.1.1 ได้ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
16.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้ค่าระดับผล

การศึกษาไม่ต่ ากว่า B ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือแบบ 1 ใน

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ SP 
16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคดังนี้ 

16.2.1 นักศึกษาปกติ ได้แก ่
16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษา

สามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IPหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 

16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญ
แบบ 2   ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปหรอืได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษา ได้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น  นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และหากได้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์ IP ด้วย 

16.2.2 นักศึกษารอพินิจ ได้แก ่

16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือนักศึกษา
สามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ลงทะเบียนเรียน และหรือได้รับ
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การประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้สัญลักษณ์ UP และหรือได้
สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 

16.2.2.2 นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 2 หรือ แผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 หรือได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ หรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 

ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา การโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  และการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ข้อ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 

19.1.1 นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาดังกล่าวแล้ว 
นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

19.1.1.1 นักศึกษาถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี 
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล

เอกชนที่ทางราชการรับรองตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย 
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ใน

ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพทุก

ภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว และในกรณีนี้ให้
นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือความจ าเป็นสุดวิสัย
ในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้คร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่รวม
เวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษา
ใหม่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิด  ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
กรณีพิเศษ 

19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการ
สอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้นยังคงมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 

ข้อ 20  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  1 ต่ ากว่า 2.50หรือนักศึกษา
ทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง 

20.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
20.3 เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นคร้ังที่ 2 
ตามข้อ 33.5 

20.5 ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน 3 ปีการศึกษา ส าหรับ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญามหาบัณฑิต   
หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญาบัณฑิตของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 

20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
20.7 ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
20.8 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ 19.1 หรือไม่ลงทะเบียน 

รายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 22.1 และข้อ 22.2 
20.9 สอบวิทยานิพนธ์ตก 
20.10 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
20.11 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 7 
20.12 ตาย 

นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรือข้อ 20.10 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา 
2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร ก็อาจอนุมัติให้กลับเข้าศึกษา
ใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเช่นนี้
นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ต้องช าระหรือค้างช าระ
ด้วย 

 
หมวดที่ 3 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 
ข้อ 21  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาตามทีบ่ัณฑิต
วิทยาลัยประกาศก าหนด 

21.2 ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจง้สาเหตุอันสมควร ให้ถือ
ว่าผู้นัน้สละสทิธิ์ในการเข้าเปน็นักศึกษา 

ข้อ 22  การลงทะเบียนรายวิชา 
22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหนี้สินต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้
เรียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่
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จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้ 
นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษานั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติตาม
ข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ในกรณีที่รายวิชานั้นไม่ได้
เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และให้น ามานับหน่วยกิตและค านวณค่าระดับ
เฉลี่ยด้วย 

22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
22.6 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1ในระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุกภาคการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ที่ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ ต้องลงทะเบียนรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

22.8 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาที่
ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้ 

22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

กิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
22.8.1.4 นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 

22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า หรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1และข้อ 22.8.2 

ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 

22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
ข้อ 23  การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา 

23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน7 วันแรกของ

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่ปรากฏใน
ระเบียน 
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23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจะได้รับ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน 

23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

23.2 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  เว้นแต่ในกรณีที่
นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษา ผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 24  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

หมวดที่ 4 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 25  การวัดผลการศึกษา 
25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาโดยอาจท า

การวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอื่น ๆ และเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น  หรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพื่อใช้ในการวัดผล ตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 

25.2  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับ การวัดผลในรายวิชา
ใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น หรือมี
ผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 26  การประเมินผลการศึกษา 
26.1  รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ ให้แบ่งค่าระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ 

ผลการศึกษา        สัญลักษณ์         ค่าระดับ 
ดีมาก   A   4.0 
ดี    B+   3.5   

B   3.0 
พอใช้   C+   2.5   

C   2.0 
อ่อน        D+   1.5   

D   1.0 
ตก   F   0 

26.2  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวชิาใดโดยไม่มีค่าระดบัให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี ้

สัญลักษณ์    ผลการศึกษา 
S (satisfactory)    เป็นที่พอใจ 
U (unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
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26.3  ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษารายวิชานั้น
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์    ผลการศึกษา 
I (incomplete)   ไม่สมบูรณ์ 
W (withdrawn)    ถอนรายวิชา 
Au (audit)    ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
IP (in progress)  มี ค วามก้ าวหน้ า  (ส าห รับ รายวิ ช าที่ ใช้ เวล า

ปฏิบัติงานต่อเนื่องและไม่สามารถด าเนินการให้
เสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษา) 

SP (satisfactory progress)  ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
UP (unsatisfactory progress)  ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 

26.4  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ หรือ

การค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 
26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้

ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
ดีมาก  Excellent 
ดี   Good 
ผ่าน   Passed 
ตก   Failed 

26.4.3  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
การศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4  และหรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (ภาคผนวก ก) ภายหลัง 

26.5  การให้สัญลักษณ์ F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.5.1 นักศึกษาไม่ผ่านการวัดผลหรือสอบไม่ผ่านตามข้อ 25.1 
26.5.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ หรือไม่ได้รับการวัดผลตามข้อ 25.2 
26.5.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ 9.2.1 
26.5.4 นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6 
26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
26.5.6 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3 

26.6  การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.6.1 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรอง

แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรองตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและอาจารย์
ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนักศึกษา 

การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้
ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน  10 วันหลังจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์  I เป็น F หรือ U โดย
อัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามี
เหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
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26.7  การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรระบุให้
วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 

การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ และหลักสูตรระบุให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 

26.8  การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชา
พิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  และภาควิชา
พิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 

26.9  การให้สัญลักษณ์ IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาที่การเรียน
การสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่ามี
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ 

26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ โดยมีข้อก าหนดให้นักศึกษา   ใช้
เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น เมื่อได้ท าการวัดผลแล้ว ให้ใช้ค่าระดับ
จากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 

26.10  การให้สัญลักษณ์  NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.11  การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2 และข้อ 
23.1.3 

26.12  การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ 27  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 

27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่
นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้
เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับ ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S 
ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้ S ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่
นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 

27.2  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่เป็นวิชา
บังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S แล้วแต่กรณี 

27.3  ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชา
บังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันก็ได้ 

27.4  รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B 
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 

27.5  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ Uในรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

27.6  ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วย
กิตตามข้อ 27.1 ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
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ข้อ 28  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ า
ภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับรายวิชา
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 

ข้อ 29  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น  แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้
เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย  

การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่
ลงทะเบียนตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น  แล้ว หารด้วยจ านวนหน่วย
กิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้เพิ่มค่า
ทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 

ข้อ 30  รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์  I,S,U,SP,UP, IP,NP,Wและ Au ไม่ให้น า
รายวิชานั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามข้อ 29 

ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เทียบให้
เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับ
เฉลี่ย 

หมวดที่  5 
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัต ิ

ข้อ 32  การสอบภาษาต่างประเทศ 
32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบ

ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนตาม

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทินการศึกษา  

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และให้แสดงผลการสอบภาษาต่างประเทศโดย
ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้อีก 

32.2  นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ  โดยได้ศึกษาและหรือสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 

32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมนอกหลักสูตร 
32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับ

หน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์  S หรือ U นักศึกษาที่สอบได้
สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มีสิทธิ์ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืน  ทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑิต
วิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 
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ข้อ 33  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัดความรอบรู้ในวิชาการ
ตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการน าไปใช้ใน
การวิจัยต่อไป 

33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ ส่วน
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑติแบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนด 

33.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
33.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของภาควิชา 
33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
33.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจได้รับ

การพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
ข้อ 34  การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ หาก
หลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู ้

34.1.2 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทินการศึกษา 
34.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตามค าแนะน า

ของภาควิชา 
34.1.5 ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
34.1.6  หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ให้พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 
34.2  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
 

หมวดที่ 6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 35 การท าวิทยานิพนธ์ 
35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 

35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 
35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์

จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจ านวนหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษา
ของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องสอบผ่านการ

สอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ  รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนดและผ่านความ
เห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 
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35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษา
ของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 5 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน 

35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 

35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน 3 คน 

35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่ไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แต่ถ้าเป็น การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ  35.1.3 
เพื่อพิจารณาใหม่ 

35.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
35.2.1 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการ

วิทยานิพนธ์แล้ว 
35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  โดยอาจ

ลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามที่ภาควิชาหรือสาขาวิชาพิจารณาโดย
ความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น  ผู้
ประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษา   ได้
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 

35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัตินั้น  นักศึกษา

ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  ในกรณีที่มีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ตามที่หลักสูตร

ก าหนด  ในกรณีที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ ได้หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย ซึ่งต้อง
มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1 คน 

35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์แล้วเห็น
ควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรกถ้าวิทยานิพนธ์นั้นมี
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบและให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
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ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
แล้ว 

35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็นเอกฉันท์ 
หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาชี้
ขาด 

35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตร ให้
บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้
ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ขัดกับ

ข้อบังคับนี้ 
ข้อ 36  การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอ่ืนใดที่มี

ลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข 
36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 
36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระจ านวน 

ไม่เกิน 3 คน 
36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมาใช้โดยอนุโลม 
36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 

 
หมวดที่ 7 

การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 37  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
37.2 มีปริมาณการศึกษาตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 15 
37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 

1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 
37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตร

ก าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับ ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
ในทุกรายวิชา 

37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ 
ภาษาต่างประเทศตามข้อ 32.2 
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37.7 ได้สัญลักษณ ์S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวลความ
รอบรู ้และส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องไดส้ัญลักษณ ์S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีกด้วย 

37.8 สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย 
37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 

จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) หรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ข้อ 38  เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 39  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
39.3 มีความประพฤติดี 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 40 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 41 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้  ให้น า
ระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วันที ่ 14  พฤษภาคม   พ.ศ.   2550 
  
(ลงนาม) ชุมพล ศิลปอาชา 
  (นายชุมพล ศิลปอาชา) 

                                        นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 
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 ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  7  ปี 
ระดับปริญญาตรี 
513 100 เคมีทั่วไป 
513 101 เคมีทั่วไป 1 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
513 311 เคมีอนินทรีย์ 1 
513 312 เคมีอนินทรีย์ 2 
513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 
513 415 วัสดุนาโน 
513 416 การเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ 
513 417 เคมีของธาตุกลุ่ม เอฟ-บล็อก 
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513 491 สัมมนา 
513 493  โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 501   สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 
513 502   สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 
513 511 เคมีอนินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา 

         513 514  การเร่งปฏิกิริยา 
   513 563   วัสดุนาโน 

    513 591   วิทยานิพนธ์ 
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ชื่อ – นามสกุล       
นางสาวสุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม 

 ต าแหน่งทางวิชาการ     
อาจารย์ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 Ph.D. (Analytical Chemistry) Mahidol University, Thailand (2013)  
 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)  
     สังกัด   
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 

 ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
  ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Teerasong, S., Jinnarak, A., Chaneam, S., Wilairat, P., Nacapricha, D., (2017) “Poly(vinyl 

alcohol) capped silver nanoparticles for antioxidant assay based on seed-
mediated nanoparticle growth” Talanta 170: 193–198. (ISI) 

Tachapermpon, Y., Chaneam, S., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Wanichacheva, N., 
(2017) “Highly Cu2+-sensitive and selective colorimetric and 
fluorescentprobes: Utilizations in batch, flow analysis and living cell imaging” 
Sensors and Actuators B 241: 868–878. (ISI) 

Chaneam, S., Manthong, N., Phoonsawad, K., Nitikornnusorn, S., Chaisuksant, R., 
Nacapricha, D. (2016) “Evaluation of antioxidant capacity using flow injection 
analysis with low-cost PEDD detection” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University 3(5): 82-92. (TCI กลุ่ม 2) 

Khotchasanthong, K., Pla-On, S., Chaisuksant, R., Nacapricha, D. Chaneam, S., (2016) 
“Development of an automatic flow based system with contactless 
conductivity detector for determination of urea in urine” Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University 3(5): 149-161. (TCI กลุ่ม 2) 

Chaneam, S., Taweetong, W., Kaewyai, K., Thienwong, P., Takaew, A., Chaisuksant, R. 
(2016) “Fabrication of a nitrate selective electrode for determination of 
nitrate in fertilizers by using flow injection analysis system” Procedia 
Chemistry 20: 73 – 75. (SCOPUS) 

Sereenonchai, K.,  Chan-Eam, S., Phansi, P., Nacapricha, D. (2557) “Development of 
high-throughput flow-injection system for analysis of salinity and phosphate in 
fresh water and brackish water” Thai Science and Technology Journal, 
22(2): 158-171. (TCI กลุ่ม 1) 
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 ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  3  ปี 
ระดับปริญญาตรี 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1   
513 232 เคมีวิเคราะห์ 2 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
513 237 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 333 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 3 
513 431 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1 
513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 531 เคมีวิเคราะห์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 535 หัวข้อพิเศษในเคมีวิเคราะห์ 
513 536 นาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมีวิเคราะห์ 
513 537 การวิเคราะห์น้ า 
513 561 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 
513 701  สัมมนาเคมี 1 
513 702  สัมมนาเคมี 2 
513 732 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรเมตรี 2 
513 733 การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า 
513 735 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 1 
513 736 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 2 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร.สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 

  



 72 มคอ. 2 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  ชื่อ-นามสกุล   
นายพัฒนาวิศว์ สว่างลาภ 

    ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemistry) Rice University, USA (2013) 
 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)  

สังกัด   
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 

ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย  

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
พินิจ   เอ่ียมสะอาด , จิตนภา  ศิริรักษ์ ,  สุธินี  เกิดเทพ , ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย , พัฒนาวิศว์   

สว่างลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณ
ชวลิต. (2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพ่ือใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพ่ือเพ่ิม
ความคงทนแสงของผงสีธรรมชาติ” Veridian E-Journal Science and Technolog 
Silpakorn University 3(5):  41-52. (TCI กลุ่ม 2) 

Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J., Swanglap, P. and 
Wanichacheva, N. (2016) “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent 
sensors in aqueous solution and sensors encapsulated polymeric membrane” 
RSC Advances 6: 10401-10411. (ISI) 

Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P. and 
Wanichacheva, N. (2015) “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in 
aqueous samples utilizing rhodamine B hydrazide-modified silica” Materials 
Express, 5(4): 300-308. (ISI) 

Hastings, S.P., Qian, Z., Swanglap, P. Fang, Y., Park, S-J., Link, S., Engheta, N. and  
Fakhraai, Z. (2015) “Modal interference in spiky nanoshells” Optics Express 
23, 11290-11311. (ISI) 

Slaughter, L.S., Wang, L.-Y., Willingham, B.A., Olson, J.M., Swanglap, P., Dominguez-
Medina, S. and Link, S. (2014) “Plasmonic polymers unraveled through single 
particle spectroscopy” Nanoscale 6(19): 11451-11461. (ISI) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี   
ระดับปริญญาตรี 
513 220  เคมีฟิสิกัล 
513 221  เคมีฟิสิกัล 1 
513 223  ปฏิบัติการณ์เคมีฟิสิกัล 1 
513 226 เคมีฟิสิกัลส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
513 227  ปฏิบัติการณ์เคมีฟิสิกัลส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
513 321  เคมีฟิสิกัล 3 
513 323  ปฏิบัติการณ์เคมีฟิสิกัล 2 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 521  เคมีฟิสิกัลส าหรับเคมีศึกษา 
513 721  อุณหพลศาสตร์เคมี 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 

  



 74 มคอ. 2 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ชื่อ-นามสกุล      
  นางสาวกนกอร  ระย้านิล 

ต าแหน่งทางวิชาการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemistry)   University of Missouri-Columbia, USA  (2006)  
 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)   
    สังกัด     

คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Rayanil, K., Sutassanawichanna, W., Suntornwat, O., Tuntiwachwuttikul, P. (2016) “A 

new dihydrobenzofuran lignan and potential α-glucosidase inhibitory activity 

of isolated compounds from Mitrephora teysmannii” Natural Product 

Research 30: 2675-2681. (ISI) 

Rayanil, K., Prempree, C., Nimgirawath, S. (2016) “The first total syntheses of (±) 

norphoebine dehydrophoebine oxophoebine dehydrocrebanine oxocrebanine 

and uthongine and their cytotoxicity against three human cancer cell lines”, 

Journal of Asian Natural Products Research 18: 1042-1056. (ISI, SCOPUS) 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings 
Traiboon, W., Athipornchai, A., Suntornwat, O. and Rayanil, K. (2016) “α-Glucosidase 

inhibitors from the rhizomes of Curcuma aromatica Salisb” . Proceedings of 
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2016), Bangkok, 
Thailand, 1065-1068, February 9-11, 2016. 

Charoenkanburkang, P.,Chiawchan, P.,Phompalin, C., Rayanil, K. and Suntornwat, O. 
“α-Glucosidase inhibitory activities in combined extracts from ripe Namdang 
fruit (Carissa carandas Linn.) and Mayom leaf (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)” 
Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON2016), Bangkok, Thailand, 1061-1064, February 9-11, 2016.  

 
 



 75 มคอ. 2 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  11  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 513 251 เคมีอินทรีย์ 1 
 513 253 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  
 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
 513 256 หลักเคมีอินทรีย์ 
 513 354 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 
 513 452 เคมีอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 513 753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 
 513 759 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

5.  ชื่อ – นามสกุล           
นายกุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    
อาจารย์ 

    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemistry)  Mississippi State University, USA (2010) 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1  เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

สังกัด    
คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 

ผลงานทางวิชาการ  (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J., Swanglap, P. and 

Wanichacheva, N. (2016). “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent 
sensors in aqueous solution and sensors-encapsulated polymeric membrane” 
RSC Advances 6: 10401-10411. (ISI) 

ทศพร  ศรีวรกุล, กุลทัศน์  สุวัฒพิพัฒน์, จันทร์ฉาย  ทองปิ่น, นวพันธุ์ ภู่ภักดี,  วรุต  ธรรมวิชัย และ  
ชีวิตา สุวรรณชวลิต (2559) “การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากเส้นใยมะพร้าวด้วยกระบวนการ
เค มี เ พ่ื อ ใช้ เป็ น ส า ร เส ริ ม แ ร ง ” Veridian E-Journal Science and Technolog 
Silpakorn University 3(5): 206-216. (TCI กลุ่ม 2) 

Tachapermpon, Y., Piyanuch, P., Prapawattanapol, N., Sukrat, K., Suwatpipat, K. and 
Wanichacheva, N. (2015). “Synthesis of novel fluorescent sensors based on 
naphthalimide fluorophores for the highly selective Hg2+-sensing.” Journal of 
Chemistry, 9 pages. (SCOPUS) 

วรุต  ธรรมวิชัย และ กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์ (2557) “วัสดุเสริมแรงอากาศยาน-คาร์บอนนาโนทิวป์ 
(Carbon nanotube-A reinforcement for aircraft composite materials).” 
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  10(10): 119-128. (TCI กลุ่ม 2) 

นวพันธุ์ ภู่ภักดี วรุต ธรรมวิชัย และ กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์ (2557) “การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือต้นแบบส าหรับใช้ทดสอบความสามารถในการยึดเกาะของกาว (Design and 
construction of a prototype adhesiveness testing machine.” วารสารวิชาการนาย
เรืออากาศ  10(10): 90-94. (TCI กลุ่ม 2) 
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ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  5  ปี 
ระดับปริญญาตรี 
513 101 เคมีทั่วไป 1 
513 102 เคมีทั่วไป 2 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
513 311 เคมีอนินทรีย์ 1 
513 312 เคมีอนินทรีย์ 2 
513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 
513 411 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 
513 414 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 501   สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 
513 502   สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 
513 511 เคมีอนินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 516  หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์ 
513 591   วิทยานิพนธ์ 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 

 
 
 
 
 
 
 



 78 มคอ. 2 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

6. ชื่อ - นามสกุล   
นางสาวณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล 

ต าแหน่งวิชาการ   
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Environmental Science and Engineering) National University of Singapore, 
Singapore (2013) 

 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) 
   สังกัด  

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Pusomjit P., Sangkum N., Junwaowam P. and Thepsuparungsikul N. (2016) 

“Preparation of carbon nanotubes supported platinum catalyst as a cathode 
for microbial fuel cells.” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University 3(5): 249-259. (TCI กลุ่ม 2) 

Saingam T., Lertsiri K. and Thepsuparungsikul N. (2016) “Comparison of binders in 
ground layer for restoration of Thai mural painting.” Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University, 3(5): 173-181. (TCI กลุ่ม 2) 

Thepsuparungsikul, N., Ng, T.C., Lefebvre, O. and Ng, H.Y. (2014) “Different types of 
carbon nanotube-based anodes to improve microbial fuel cell performance” 
Water Science and Technology, 69(9): 1900-1910. (ISI, SCOPUS) 

อนุสิทธิบัตร 
ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล , “กรรมวิธีการเตรียมชั้นรองพ้ืนจากเมล็ดมะขามส าหรับงานอนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนังของไทย”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 12520, วันที่จด
ทะเบียน 20 มีนาคม 2560 
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ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  14  ปี 
ระดับปริญญาตรี 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 
513 232  เคมีวิเคราะห์ 2   
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
513 237 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 331 เคมีวิเคราะห์ 3 
513 333 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 3 
513 435 การวิเคราะห์ทางเคมีของน้ า 
513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 531 เคมีวิเคราะห์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 536 นาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมีวิเคราะห์ 
513 537 การวิเคราะห์น้ า 
513 561 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 
513 701  สัมมนาเคมี 1 
513 702  สัมมนาเคมี 2 
513 731 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรเมตรี 1 
513 734 การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี 
513 735 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 1 
513 736 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ  

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

7.  ชื่อ – นามสกุล           
นางสาวนันทนิตย์  วานิชาชีวะ 

ต าแหน่งทางวิชาการ     
รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Chemistry) Worcester Polytechnic Institute, USA (2007) 

 วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) 

สังกัด    
คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี  

    ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Tachapermpon,Y., Chaneam,S., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Wanichacheva, N. (2017) 

“Highly Cu2+-sensitive and selective colorimetric and fluorescent probes: 
Utilizations in batch, flow analysis and living cell imaging” Sensors and 
Actuators B: Chemical 241: 868–878. (ISI, SCOPUS) 

Tachapermpon, Y., Maniam, S., Wanichacheva, N., Langford, S. J. (2017)  “New Di-, 
Tri-, and Tetra-Core-Functionalized Naphthalene Diimides from Reactions of 
Allyl  Ethers with Lewis Acids” Asian Journal of Organic Chemistry 6: 47-53 
(ISI, SCOPUS) 

Sodkhomkhum, R.,  Masik, M., Watchasit, S., Suksai, C., Boonmak, J.,  Youngme, S., 
Wanichacheva, N., Ervithayasuporn, V.  (2017) “Imidazolylmethylpyrene 
sensor for dual optical detection of explosive chemical: 2,4,6-Trinitrophenol”  
Sensors and Actuators B: Chemical 245: 665-673. (ISI, SCOPUS) 

Thavornpradit, S., Sirirak, J., Wanichacheva, N. (2016) “Turn-on naphthalimide 
fluorescent sensor with high quantum yield and large Stokes shift for the 
determination of Cu(II)” Journal of Photochemistry and Photobiology A: 
Chemistry 330: 55–63. (ISI, SCOPUS) 

Piyanuch, P., Watpathomsub, S., Lee, V. S., Nienaber, H. A., Wanichacheva, N. (2016) 
“Highly sensitive and selective Hg2+-chemosensor based on dithia-cyclic 
fluorescein for optical and visual-eye detections in aqueous buffer solution” 
Sensors and Actuators B: Chemical 224: 201-208. (ISI) 

Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J., Swanglap, P. and 
Wanichacheva, N. (2016) “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent 
sensors in aqueous solution and sensors-encapsulated polymeric membrane. 
RSC Advances 6(13):10401-10411. (ISI, SCOPUS) 
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Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P., 
Wanichacheva, N. (2015) “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in 
aqueous samples utilizing rhodamine B hydrazide-modified silica.”  Materials 
Express 5: 300-308. (ISI, SCOPUS) 

Kamkaew, A., Thavornpradit, S., Puangsamlee, T., Xin, D., Wanichacheva, N., Burgess, 

K. (2015) “Oligoethylene glycol-substituted aza-BODIPY dyes as red emitting 
ER-probles.” Organic & Biomolecular Chemistry 13: 8271-8276. (ISI) 

Wanichacheva, N., Hanmeng, O., Kraithong, S., Sukrat, K. (2014) “Dual optical Hg2+-
selective sensing through FRET system of fluorescein and rhodamine B 
fluorophores” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 
278: 75– 81. (ISI, SCOPUS) 

Wanichacheva, N., Praikaew, P., Suwanich, T. and Sukrat, K. (2014) "naked-eye" 
colorimetric and "turn-on" fluorometric chemosensors for reversible Hg2+ 
detection. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy 118: 908-914. (ISI, SCOPUS) 

 
 ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  10   ปี 

ระดับปริญญาตรี 
513 102 เคมีทั่วไป 2 
513 107 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
513 250 เคมีอินทรีย์ 
513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
513 352 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 551 เคมีอินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์  

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

8. ชื่อ-นามสกุล    
นายมูฮ าหมัด นิยมเดชา 

 ต าแหน่งทางวิชาการ    
 อาจารย์ 
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) 
วท.ม (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 

 วท.บ (เคมี) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) 
   สังกัด      
  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Srikittiwanna, K., Athipornchai, A., and Niyomdecha, M. (2016) “Synthesis of 

Oseltamivir Derivatives with Anti-Typrosinase Activity” Journal of Chemical, 
Biological and Physical Science 6(3): 835-845. (ISI) 

Niyomdecha, M., Lohawitayanan, D. (2016) “Synthesis of Oseltamivir derivatives with 
anti-tyrosinase for making whitening skin”, Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University 3(5): 66-81. (TCI กลุ่ม 2)  

Niyomdecha, M. (2015) “Efficient synthesis of Oseltamivir from Readily Available 
Epoxide Precursor”, Chemistry and Material Research 7(8): 112-115. (ISI) 

 
 ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  14  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 513 250  เคมีอินทรีย์ 
 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
 513 253 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
 513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
 513 256 หลักเคมีอินทรีย์ 
 513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
 513 351  เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 
 513 352  เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 

513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 513 551 เคมีอินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา 
 513 752 สเปคโตรสโกปีข้ันสูงในเคมีอินทรีย์  
 513 759 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
 513 851 เคมีเชิงการแพทย์ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.มูฮ าหมัด นิยมเดชา) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

9. ชื่อ – นามสกุล         
นางสาวรัชฎา  บุญเต็ม 

     ต าแหน่งทางวิชาการ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Cambridge, UK (1995) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) 

     สังกัด   
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี    
     ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Suthabanditpong, W., Tani, M., Takai, C. Fujj, M., Buntem, R. and Shirai, T. (2016) 

“Facile fabrication of light diffuser films based on hollow silica nanoparticles 
as fillers” Advanced Powder Technology, 27: 454-460. (ISI) 

Suthabanditpong, W., Takai, C., Fuji, M., Buntem, R. and Shirai, T. (2016) “Studies of 
optical properties of UV-cured acrylate films modified with spherical silica 
nanoparticles”. Advanced Powder Technology, 27(2): 411-416. (ISI) 

Suthabanditpong, W., Buntem, R., Takai, C., Fuji, M. and Shirai, T. (2015) “The 
quantitative effect of silica nanoparticles on optical properties of thin solid 
silica UV-cured films”. Surface and Coatings Technology, 279: 25-31. (ISI) 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings 
Buntem, R., Treechairusme, K. and Samkongngam, K. (2016) “Studies on the 

oxidation states of copper ion in blue silicate glass prepared from rice husk.” 
Advanced Materials Research, Vol. 1131, 268-271, 2016. 

Buntem, R. and Tanyalax, T. (2016) “Studies on copper ion adsorption using 
pectin/functionalized-silica coated cellulose.” Advanced Materials Research, 
Vol. 1131, 210-214, 2016. 

Buntem, R. and Pramual, K. (2016) “Amine-functionalized silica monolith as a copper 
ion adsorbent.” Advanced Materials Research, Vol. 1131, 198-202, 2016. 

 
Buntem, R. and Samkongngam, K. (2015) “Xanes studies on the oxidation states of 

copper and iron in silicate glass matrix.” Proceedings of Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 909-
912, January 21-23, 2015. 

Maliyaem, R., Buntem,R., Sriraveeroj, N. and Phaechamud, T. (2015) “Drug release 
studies on highly-porous silica-modified microcrystalline cellulose beads”. 
Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 876-879, January 21-23, 2015. 
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Pramual, K. and Buntem, R. (2015) “Copper ion detection by amine-functionalized 

silica monolith”. Proceedings of Pure and Applied Chemistry International 

Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 700-704, January 21-23, 2015. 

Siritongtaworn, P., Wedsuwannarak, S., Ungkanont, S. and Buntem, R. (2015) 

“Preparation and application of silane-modified pectin for treating Cu2+ 

contaminated wastewater”. Proceedings of Pure and Applied Chemistry 

International Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 615-617, January 

21-23, 2015. 

Buntem, R., Tanyalax, T. and Vorapracha, S. (2014) “Studies on silver ion adsorption 

using curcumin-silica coated cotton” Proceedings of Pure and Applied 

Chemistry International Conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 

805-808, January 8-10, 2014. 

Buntem, R. and Pramual, K. (2014) “Studies on copper ion adsorption using 

functionalized silica monolith” Proceedings of Pure and Applied Chemistry 

International Conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 880-883, 

January 8-10, 2014. 

Buntem, R., Sriraveeroj, N., and Phaechamud, (2014)  T. “Studies on drug release 

from silica-modified microcrystalline cellulose beads” Proceedings of Pure 

and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014), Khon Kaen, 

Thailand, 887-890, January 8-10, 2014. 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี  

ระดับปริญญาตรี 

513 101 เคมีทั่วไป 1 

513 102  เคมีทั่วไป 2 

513 108 เคมีทั่วไปส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

513 311 เคมีอนินทรีย์ 1 

513 312  เคมีอนินทรีย์ 2 

513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 

513 491  สัมมนา 

513 493 โครงงานวิจัย 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
103 501 เคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
103 524 สารเคมีและวัสดุในการอนุรักษ์ 
103 551 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 1 
513 501 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 
513 511 เคมีอนินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 513  เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทางชีวภาพ 
513 591 วิทยานิพนธ์ 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา  บุญเต็ม) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

10.  ชื่อ – นามสกุล           
นางสาวรัศมี  ชัยสุขสันต์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
         Ph.D. (Analytical Chemistry) Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1994) 

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2527) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524) 

       สังกัด     
คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 

       ผลงานทางวิชาการ  (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Chaneam, S., Manthong, N., Phoonsawad, K., Nitikornnusorn, S., Chaisuksant, R., 

Nacapricha, D. (2016) “Evaluation of antioxidant capacity using flow injection 
analysis with low-cost PEDD detection”, Veridian E-Journal, Science and 
Technology Silpakorn University 3(5): 82-92. (TCI กลุ่ม 2) 

Khotchasanthong, K., Pla-On, S., Chaisuksant, R., Nacapricha, D. Chaneam, S., (2016) 
“Development of an automatic flow based system with contactless 
conductivity detector for determination of urea in urine” Veridian E-Journal, 
Science and Technology Silpakorn University 3(5): 149-161. (TCI กลุ่ม 2) 

Chaneam, S., Taweetong, W., Kaewyai, K., Thienwong, P., Takaew, A., Chaisuksant, R. 
(2016) “Fabrication of a nitrate selective electrode for determination of 
nitrate in fertilizers by using flow injection analysis system” Procedia 
Chemistry 20: 73 – 75. (SCOPUS) 

Chaisuksant, R., Chomsook, T., Manthong, N., Kalcher, K. (2016) “Low cost hydrogen 
peroxide sensor from manganese oxides modified pencil graphite electrode” 
Procedia Chemistry, 20: 81 – 84. (SCOPUS) 
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ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 30 ปี    
ระดับปริญญาตรี 
513 237  การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 238  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 291  เคมีกับความปลอดภัย 
513 331  เคมีวิเคราะห์ 3 
513 333  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 3 
513 432  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2 
513 483  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 
513 491  สัมมนา 
513 493  โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 531  เคมีวิเคราะห์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 536  นาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมีวิเคราะห์ 
513 562  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
513 705  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณส าหรับงานวิจัย 
513 733  การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า 
513 737  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชัยสุขสันต์) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

11.  ชื่อ – นามสกุล           
นางวยา  พุทธวงศ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Organic Chemistry) University of Wollongong, Australia (2005) 
 M.Sc. (Organic Chemistry) University of Wollongong, Australia (2001)  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
สังกัด    

คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Phutdhawong, W.S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W. (2016).  “Synthesis and 
preliminary evaluation of dimeric-28-homobrassinosteroids for plant growth 
regulators” Steroids, 38-44. (ISI) 

Taechowisan, T., Singtotong, C. and Phutdhawong, W.S. (2016). “Antibacterial and 
Antioxidant Activities of Acetogenins from Streptomyces sp. VE2; An 
Endophyte in Vernonia cinerea (L.) Less. .” Journal of Applied 
Pharmaceutical Science 6(8): 067-072. (SCOPUS) 

Phutdhawong, W., Winyakul, C. and Phutdhawong, W.S. (2014). “Synthesis of 3-
indolylacetamide derivatives and evaluation of their plant growth regulator 
activity” Maejo International Journal of Science and Technology 8(2): 181. 
(ISI, SCOPUS) 

Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W.S. (2014) 
“Antibacterial activity of new flavonoids from Streptomyces sp. BT01; an 
endophyte in boesenbergia rotunda (L.) mansf.” Journal of Applied 
Pharmaceutical Science 4(4), 8-13. (SCOPUS) 

 
ประสบการณ์สอน   ระยะเวลา   12   ปี 

ระดับปริญญาตรี 
513 250 เคมีอินทรีย์ 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
513 256 หลักเคมีอินทรีย์ 
513 353 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
513 354 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 
513 452 เคมีอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 751 เคมีอินทรีย์ฟิสิคัลขั้นสูง  
513 754 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา  พุทธวงศ์) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

12.  ชื่อ – นามสกุล    
 นางสุพรรณี  ฉายะบุตร 

 ต าแหน่งทางวิชา   
รองศาสตราจารย์ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia (1995) 

วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2526) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2524) 

    สังกัด  
คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 

    ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
พินิจ   เอ่ียมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์  สว่าง

ลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. 
(2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพ่ือใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพ่ือเพ่ิมความ
คงท น แสงของผ งสี ธ รรมชาติ ” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University, 3(5), 41-52.  (TCI กลุ่ม 2) 

จิตนภา ศิริรักษ์, ชัชฎาภรณ์ พันธ์พิน , สุธินี เกิดเทพ, สุพรรณี ฉายะบุตร, ชีวิตา สุวรรณชวลิต 
(2559) “การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากใบมะม่วงในซิลิโคน” Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University 3(5): 22-31. (TCI กลุ่ม 2) 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings 
Aiemsaard, P., Suwanchawalit, C., Chayabut, S. (2016) “Synthesis of amorphous TiO2 

photocatalysts and their photocatalytic performance”. Proceedings of Pure 
and Applied Chemistry International Conference (PACCON2016), Bangkok, 
Thailand, 2016, 851-855. 

Chaimanee, P., Chayabutra, S., Rachatanapun, P., Piriyaprasart, S., Kongmuang, S., 
Ngawhirunpat, T. (2014) Utilization of tamarind seed polysaccharide in 
products development. Proceeding in The 5th International conference on 
Natural products for helth and beauty, 6-8 May 2014, Phuket, Thailand. 

Panmanee, S., Srikampa, S., Sopon, W., Chayabutra, S. (2014) “Utilization of natural 
dyes as printing inks” Proceedings of International Forum on Natural Dyes & 
WEFT, Nantou,Taiwan, 9 pages, October 14-16, 2014. 

Tse, N., Chayabutra, S., Kamolchote, K., Panmanee, S., Khlungwisarn, T., Puskar, L., 
Best, S. (2014) “Artist Oil Paints in Thailand” Proceeding in 17th ICOM-CC  
Thriennial Conference, Melbourne, 15-19 September 2014. 
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ทรัพย์สินทางปัญญา / ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติโดยการใช้เลคพาวเดอร์และ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 11426, วันที่จด
ทะเบียน 26 เมษายน 2559 

สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “องค์ประกอบสีพ่นจากสารให้สีธรรมชาติ”, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 10735, วันที่จดทะเบียน 13 พฤศจิกายน 2558 

สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “กรรมวิธีการผลิตตผงสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กรรมวิธีนี้”, มหาวิทยาลัยศิลปากร , เลขที่อนุสิทธิบัตร 10734, วันที่จดทะเบียน 13 
พฤศจิกายน 2558 

พิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย, สุพรรณี ฉายะบุตร, พรทิพย์ ชัยมณี, “สารปรับสภาพผิวสิ่งทอก่อนพิมพ์
ส าหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ตและกรรมวิธีการผลิต”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 
9744, วันที่จดทะเบียน 3 เมษายน 2558 

สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณี, “องค์ประกอบของสีทาเล็บฐานน้ าที่มีกลิ่นหอมและสารบ ารุง
เล็บ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 9525, วันที่จดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 
2558 

สุพรรณี ฉายะบุตร, ธนาวุฒิ คลังวิสาร,จันทร เหล่าอภิรัตน์, “องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตระบบ
พ่นหมึกตามสั่งแบบต่อเนื่องส าหรับการพิมพ์วัสดุรูพรุนต่ า”, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
สวทช., เลขที่อนุสิทธิบัตร 9526, วันที่จดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2558 

สุพรรณี ฉายะบุตร, ศรินยา ปานมณ,ี “องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตจากสารให้สีธรรมชาติประเภท
สีย้อมส าหรับสิ่งทอ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 9524, วันที่จดทะเบียน 11 
กุมภาพันธ์ 2558 

สุพรรณี  ฉายะบุตร , ศรินยา ปานมณี , “องค์ประกอบน้ ายาล้างเล็บจากสารสกัดธรรมชาติ”, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, เลขที่อนุสิทธิบัตร 8731, วันที่จดทะเบียน 21 มีนาคม 2557 

 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 33  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
513 220 เคมีฟิสิกัล 
513 221 เคมีฟิสิกัล 1 
513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
513 227 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
513 321 เคมีฟิสิกัล 3 
513 323 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 3 
513 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 521 เคมีฟิสิกัลส าหรับเคมีศึกษา 
513 722 จลนศาสตร์เคม ี

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

13.  ชื่อ – นามสกุล       
นางสาวศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 

      ต าแหน่งทางวิชาการ     
อาจารย์ 

      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry)   University of Kansas, USA (2002) 

  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2538) 
      สังกัด   

คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 
      ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, อาภา อ่ิมสิน (2559) “ความ

เข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทาง
นิ ติ เว ช และนิ ติ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ”  Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University 3(1): 1-12. (TCI กลุ่ม 2) 

อาภา อ่ิมสิน, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, อรทัย เขียวพุ่ม (2559) “การตรวจคราบ
อสุจิบนกระเบื้องและผ้าชนิดต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Fourier 
Transform Infraed Spectroscopy (ATR-FTIR)” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University 3(3): 59-69. (TCI กลุ่ม 2) 

ดุษฎี เพ็ญสวัสดิ์, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2559) “การเปรียบเทียบผลการ
ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษด้วยวิธีการใช้ 5 – methylthioninhydrin กับ
วิธีการใช้ ninhydrin  และ 1,2 – indanedione”  Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University 3(4): 110-114. (TCI กลุ่ม 2) 

ดวงฤทัย อุตคุต , ศิริรัตน์  ชูสกุล เกรียง , ศุภชัย  ศุภลักษณ์ นารี , อรทัย เขียว พุ่ม (2559) 
“พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในค าพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ. 
2 5 5 0  ถึ ง  2 5 5 8 ”  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn 
University 3(5): 162-172. (TCI กลุ่ม 2) 

วรเทพ พรประเสริฐ และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และไนเตรท
ในเขม่าปืนที่ติดบนผ้าโดยเทคนิค Ion chromatography” Veridian E-Journal Science 
and Technology Silpakorn University, 1(3): 43-52. (TCI กลุ่ม 2) 

ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ใน
เขม่าปืนที่ติดบนผิวรถยนต์โดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี ” Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University, 1(2): 64-75. (TCI กลุ่ม 2) 

เบญจพร พรมลี และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2557) “การศึกษาถุงซิปพลาสติกที่ใช้บรรจุยาเสพติด
ด้วยเทคนิค ATR-FTIR และ TGA” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University, 1(2): 24-35. (TCI กลุ่ม 2) 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings 
สุภิญญา มากุล ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การวิเคราะห์ดินด้วยวิธี X-Ray 

diffraction (XRD) เพ่ือประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์" ใน Proceedings จากการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่องการวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคม
ฐานความรู้, 899-909. การน าเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 24 กรกฎาคม 
2558 กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

ทัศพรพรรณ ทองดีเลิศ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การวิเคราะห์ลิปสติก
โดยเทคนิค ATR –FTIR และเทคนิค TGA เพ่ือประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์" ใน 
Proceedings จากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่องการ
วิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้, 927-934.การน าเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบุรี 24 กรกฎาคม 2558 กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

นเรศ โกฏทอง ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และ จิราวรรณ ก าลังยิ่ง. (2557) “การ
ตรวจพิสูจน์เขม่าปืนบนเส้นผมโดยเทคนิค UV-Visible Spectroscopy.” ใน Proceedings 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 , 68-75.  การน าเสนอผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 24-25 เมษายน 2557.  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

ผกายมาศ อภิวัฒน์วราวงศ์  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และ พงศ์พันธ์ สุวรรณหาญ. 
(2557) “การวิเคราะห์คราบลิปสติกโดยเทคนิค Gas Chromatography และเทคนิค 
Fluorescence Spectroscopy.” ใน Proceedings จากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5, 100-110. การน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 
24-25 เมษายน 2557. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศิริณญา อยู่สุข ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง และ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี. (2557) “การวิเคราะห์แป้งผัดหน้า
โดยเทคนิค  Gas Chromatography (GC) และ X-Ray Diffraction (XRD) ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์.” ใน Proceedings จากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5, 181-189. การน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 
24-25 เมษายน 2557. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  17  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1   
513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
513 237 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 331 เคมีวิเคราะห์ 3  
513 333 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 3 
513 431 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1 
513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 531 เคมีวิเคราะห์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 732 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรเมตรี 2 
513 734 การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี 
513 736 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 2 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

14. ชื่อ – นามสกุล          
นางสาวจิตนภา  ศิริรักษ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    
อาจารย์ 

      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Ph.D. (Chemistry) University of Bristol, UK (2011) 
 MSci (Chemistry) University of Bristol, UK (2007) 
      สังกัด    
  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 

ผลงานทางวิชาการ  (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
จิตนภา ศิริรักษ์, ชัชฎาภรณ์ พันธ์พิน, สุธินี เกิดเทพ, สุพรรณี ฉายะบุตร, ชีวิตา สุวรรณชวลิต “การ

ประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากใบมะม่วงในซิลิโคน” (2559) Veridian E-Journal Science 
and Technology Silpakorn University 3(5): 22-31. (TCI กลุ่ม 2) 

พินิจ   เอ่ียมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์  สว่าง
ลาภ, ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. 
(2559) “การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพ่ือใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพ่ือเพ่ิมความ
คงท น แสงของผ งสี ธ รรมชาติ ” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University, 3(5), 41-52.  (TCI กลุ่ม 2) 

Tachapermpon,Y., Chaneam,S., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Wanichacheva, N. (2017) 
“Highly Cu2+-sensitive and selective colorimetric and fluorescent probes: 
Utilizations in batch, flow analysis and living cell imaging” Sensors and 
Actuators B: Chemical 241: 868–878. (ISI, SCOPUS) 

Thavornpradit, S., Sirirak, J., Wanichacheva, N. (2016) “Turn-on naphthalimide 
fluorescent sensor with high quantum yield and large Stokes shift for the 
determination of Cu(II)” Journal of Photochemistry and Photobiology A: 
Chemistry 330: 55–63. (ISI, SCOPUS) 

Insiti, P., Jitthiang, P., Harding, P., Chainok, K., Chotima, R., Sirirak, J., Blackwood, S., 
Alkas, A., Telfer, S.G. and Harding, D.J., (2016). “Substituent modulated packing 
in octahedral Ni(II) complexes.” Polyhedron. (In Press) (ISI) 

Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J., Swanglap, P. and 
Wanichacheva, N., (2016). “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent 
sensors in aqueous solution and sensors-encapsulated polymeric 
membrane.” RSC Advances, 6: 10401-10411. (ISI) 

Sirirak, J., Harding, D.J., Harding, P., Murray, K.S., Moubaraki, B., Liu, L. and Telfer, S.G. 
(2015), “Spin crossover in cis-manganese (III) quinolylsalicylaldiminates.” 
European Journal of Inorganic Chemistry, 15: 2534-2542. (ISI) 
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Harding, D.J., Phonsri, W., Harding, P., Sirirak, J., Tangtirungrotechai, Y., Webster, R.D. 
and Adams, H. (2014), “Copper hydrotris(3,5-diphenylpyrazolyl)borate 
dithiocarbamates: attempting to model azurin.” New Journal of Chemistry, 
39: 1489. (ISI) 

Sirirak, J., Harding, D.J., Harding, P., Liu, L. and Telfer, S.G. (2014), “Solvatomorphism 
and electronic communication in FeIII N,N-bis(salicylidene)-1,3-propanediamine 
dimers.” Australian Journal of Chemistry, 68(5): 766-773. (ISI) 

 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  2  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
513  100  เคมีทั่วไป 1  
513  103  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
513  105   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
513  223  ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 
513  226  เคมีฟิสิกัลประยุกต์  
513  227  ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
513  321  เคมีฟิสิกัล 3 
513  323  ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 
513  361  เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี  
513  482  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล  
513  491  สัมมนา 
513  492  โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 561   ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 
513  660 เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.จิตนภา  ศิริรักษ์) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

15. ชื่อ-นามสกุล   
นางสาวสุธินี   เกิดเทพ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558) 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)   

สังกัด     
คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 

ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
ผลงานวิจัย  
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
สุธินี เกิดเทพ และ วินิตา บุณโยดม (2559) “ผลของสารเพ่ิมความเข้ากันได้เทตระบิวทิลไททาเนตที่

มีต่อความเข้ากันได้ของฟิล์มเบลนด์ของพอลิแลคติกแอซิด/พอลี(บิวทิลีน อะดิเพท-โค-เทอ
เรฟทาเรท)ที่สอดคล้องกับศักยภาพในการเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์” Veridian E-Journal 
Science and Technolog Silpakorn University 3(5): 139-148. (TCI 2) 

จิตนภา ศิริรักษ์, ชัชฎาภรณ์ พันธ์พิน , สุธินี เกิดเทพ , สุพรรณี ฉายะบุตร, ชีวิตา สุวรรณชวลิต 
(2559) “การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากใบมะม่วงในซิลิโคน” Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University 3(5): 22-31. (TCI 2) 

พินิจ เอ่ียมสะอาด, จิตนภา  ศิริรักษ์,  สุธินี  เกิดเทพ, ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย, พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ, 
ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์, พรทิพย์ ชัยมณี, สุพรรณี ฉายะบุตร และ ชีวิตา สุวรรณชวลิต. (2559) 
“การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพ่ือใช้เป็นสารดูดกลืนรังสียูวีเพ่ือเพ่ิมความคงทนแสง
ของผงสีธรรมชาติ” Veridian E-Journal 3(5): 41-52. (TCI 2) 

Girdthep, S., Worajittiphon, P., Molloy, R., Leejarkpai, T. and Punyodom, W. (2016) 
“Effect of silver-loaded kaolinite on real ageing, hydrolytic degradation, and 
biodegradation of composite blown films based on poly(lactic acid) and 
poly(butylene adipate-co-terephthalate)”, European Polymer Journal, 8 2 : 
244-259. (ISI, SCOPUS) 

Girdthep S., Komrapit N., Molloy R., Lumyong S., Punyodom W., Worajittiphon P. 
(2016) “Effect of plate-like particles on properties of poly(lactic 
acid)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend: A comparative study 
between modified montmorillonite and graphene nanoplatelets”, 
Composites Science and Technology, 119: 155-123. (ISI, SCOPUS) 
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 ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 2 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

 513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
 513 220 เคมีฟิสิกัล 

 513 223 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 
 513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 

513 227 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
 513 323 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 
 513 422 เคมีฟิสิกัลของแมโครโมเลกุล 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
513 892   เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 2 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.สุธินี   เกิดเทพ) 
วันที่.......เดือน..............พ.ศ........ 
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ภาคผนวก ค 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ตาราง  แผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี   
   

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
แผนรับ เข้าศึกษาจริง คงอยู่ ส าเร็จการศึกษา 

2556 10 5 1 4 
2557 10 5 2 3 
2558 10 - - - 
2559 10 7 7 - 
2560 10 - - - 

 
 การประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น  4  กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นักศึกษาปัจจุบัน  มหาบัณฑิต  และผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 
จ านวนแบบประเมินหลักสูตร 

กลุ่มผู้ประเมิน จ านวนส่ง จ านวนรับ ร้อยละ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 15 12 80 

นักศึกษาปัจจุบัน   2 2 100 
มหาบัณฑิต 5 5 100 
ผู้ใช้บัณฑิต 4 4 100 

รวม 26 23 88.46 
  
ส่วนที่ 1   แบบประเมินโดยอาจารย์ 
ตอนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนแบบผู้ประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 

จ านวนส่ง  15  ชุด   จ านวนรับ  12  ชุด  คิดเป็นร้อยละ   80.00  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก จ านวน   12   ท่าน                    
ต าแหน่งวิชาการ   อาจารย์    7   ท่าน    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4   ท่าน  
รองศาสตราจารย์  1   ท่าน 
            

ประสบการณ์ในการสอน       1.    มากกว่า  20  ปี   จ านวน  3  ท่าน   
                                     2.    16 - 20 ปี   จ านวน  1  ท่าน 

           3.    10 - 15 ปี  จ านวน  2  ท่าน 
4.    5 – 10  ปี  จ านวน  3  ท่าน 

 5.    น้อยกว่า  5 ปี จ านวน  3  ท่าน 
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ตอนที่  2  การประเมินหลักสูตร 
1.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

ข้อที่ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. 
มีความชัดเจน  สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสังคม 

4.25 0.45 

426 
 

 
0.51 

 
 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ 4.17 0.39 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทางเคมีวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 4.33 0.49 

4. 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาทาง
เคมีวิเคราะห์ได้ 

4.36 0.50 

5. 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถเริ่มท าวิจัยได้ 

4.17 0.72 

 
2.  โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  แผน ก แบบ 
ก 2  ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต ดังนี้ 
 วิชาบังคับ    19  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมีต่าง ๆ   17  หน่วยกิต 
 สัมมนาเคมี      2  หน่วยกิต 
 วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  12   หน่วยกิต 
 

ข้อที่ โครงสร้างหลักสูตร 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

4.00 0.82 

3.90 0.77 
2. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวิชาบังคับ 4.00 0.82 
3. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวิชาเลือก 4.00 0.82 

4. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของ
วิทยานิพนธ์ 

4.00 0.82 

5. ความทันสมัยของหลักสูตร 3.50 0.58   
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3.   การจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อที่ การจัดการเรียนการสอน 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ด้านอาจารย ์     

1  ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 4.33 0.49 

4.40 0.55 

2  อาจารย์มีความรู/้เชี่ยวชาญในวิชาทีส่อน 4.50 0.52 

3  คุณวุฒิของอาจารย์มีความเหมาะสม 4.67 0.49 

4  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/สอน 4.58 0.51 

5  มีความตั้งใจ/อุทิศตนให้กับการสอน 4.50 0.52 

6  อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการควบคุม
งานวิจยั 

4.67 0.49 

7  สอนครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 4.50 0.52 

8  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

4.67 0.49 

 9.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 4.67 0.49 

10  ติดตามความกา้วหน้าในการเรียน/งานวิจัยอยา่ง
สม่ าเสมอ 
 

4.50 0.52 

 ด้านการวัดและการประเมินผล     

1.  การแจ้งให้นักศึกษาทราบวิธปีระเมินผล 4.58 0.67 

4.44 0.65 2.  การใช้วิธีการวัดและการประเมนิผลหลายวิธี 4.25 0.67 

3. 
การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการเรียนการ
สอน 

4.50 0.52 

 
4.   ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 

ข้อที่ ปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ต ารา/วารสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์     

1 ความเพียงพอส าหรับค้นควา้ 4.42 0.67 

4.39 0.65 2 มีความทันสมัย 4.50 0.52 

3 ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 4.25 0.75 

  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/ห้องวิจัย     
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ข้อที่ ปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 ความเหมาะสมของห้องบรรยาย 4.00 0.74 

3.93 0.80 

2 ความเหมาะสมของโสตทัศนปูกรณ์ในห้องบรรยาย 4.08 0.67 

3 ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย 4.00 0.74 

4 มีวัสดุและสารเคมีเพียงพอ 4.25 0.75 

5 มีเครื่องมือในการท าวิจัยเพียงพอ 4.00 0.95 

6 ความสะดวกในการใช้ห้องวิจัยและอุปกรณ์
เครื่องมือในการท าวิจัย 

3.92 1.00 

7 ความเหมาะสมของห้องพักนักศึกษา 3.25 0.75 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต     

1 ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ค่าหน่วยกิต 

4.08 0.67 4.08 0.67 

 การสนับสนุนงานวิจัย     

1 ความเหมาะสมของเงินงบประมาณ 3.67 0.89 
3.71 0.75  ความเหมาะสมของเงินสนับสนนุงานวิจัย/ตีพิมพ์

ผลงาน 
3.75 0.62 

ตอนที่  3   ด้านผลผลิต 

ข้อที่ คุณลักษณะของบัณฑติ 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ด้านความรู้ความสามารถ     

1 มีความรู้ในสาขาวิชาเพิ่มข้ึนตามวัตถุประสงค์ 4.08 0.29 

3.97 0.49 

2 น าความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 4.00 0.43 

3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 3.50 0.52 

4 ความสามารถในการน าเสนอผลงานเพิ่มข้ึน 4.00 0.62 

5 ความสามารถในการใช้สื่อ/เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพิ่มข้ึน 

4.25 0.60 

  ด้านบุคลิกภาพ     

1 ความเป็นผูน้ า/การบริหารจัดการ 3.92 0.67 
4.00 059 

2 มีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ 4.08 0.51 

 
     ผลการประเมินทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย  4.23 (SD = 0.57) 
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ผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 
 อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โครงสร้างหลักสูตรมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องวัตถุประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายวิชาที่เปิดสอนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกมีความ
เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื้อหารายวิชามีการเพิ่มรายวิชาเลือกในด้านการศึกษาให้หลากหลายขึ้นปรับให้
เข้ากับธรรมชาติของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทิศทางของประเทศ  ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน 
ควบคุมงานวิจัยและมีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก โดยจะพบว่าผลที่ได้รับความรู้ในสาขาวิชาและ
การน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดี ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อมในส่วนของต าราและแหล่งค้นคว้าต่างๆ
รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีมีความเหมาะสมและเพียงพอ ในขณะที่ความเหมาะสมของเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี ควรสนับสนุนด้านการน าเสนอผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
 
ส่วนที่  2  แบบประเมินโดยนักศึกษา 
ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
      จ านวนแบบประเมินหลักสูตร 
      จ านวนส่ง  2  ชุด   จ านวนรับ  2  ชุด    คิดเป็นร้อยละ  100 
       เพศ    ชาย     จ านวน  0   คน 
            หญิง    จ านวน   2  คน 
 
ตอนที่  2  การประเมินหลักสูตร 

1.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อที่ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. 
มีความชัดเจน  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สังคม 

4.50 0.71 

4.60 
 

 
0.42 

 
 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ 4.50 0.71 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทางเคมีวิเคราะห์เพิ่มข้ึน 5.00 0.00 

4. 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาทางเคมี
วิเคราะห์ได้ 

4.50 0.71 

5. 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
เร่ิมท าวิจัยได ้

4.50 0.71 
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2.  โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  แผน ก แบบ 
ก 2  ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต ดังนี้ 
 วิชาบังคับ    19  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมีต่าง ๆ   17  หน่วยกิต 
 สัมมนาเคมี    2    หน่วยกิต 
 วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
 

ข้อที่ โครงสร้างหลักสูตร 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 4.50 0.71 

4.50 0.71 
2. ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตในวิชาบังคับ 4.50 0.71 
3. ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตในวิชาเลือก 4.50 0.71 
4.  ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตของวิทยานิพนธ์ 4.50 0.71 
5. ความทันสมัยของหลักสูตร 4.50 0.71   

 
3.   การจัดการเรียนการสอน 

ข้อที่ การจัดการเรียนการสอน 

ระดับการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ด้านอาจารย ์     

1  ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 5.00 0.00 

5.00 0.00 

2  อาจารย์มีความรู/้เชี่ยวชาญในวิชาทีส่อน 5.00 0.00 

3  คุณวุฒิของอาจารย์มีความเหมาะสม 5.00 0.00 

4  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/สอน 5.00 0.00 

5  มีความตั้งใจ/อุทิศตนให้กับการสอน 5.00 0.00 

6  อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการควบคุมงานวิจัย 5.00 0.00 

7  สอนครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 5.00 0.00 

8  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 5.00 0.00 

 9.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 5.00 0.00 

10  ติดตามความกา้วหน้าในการเรียน/งานวิจัยอยา่ง 5.00 0.00 
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ข้อที่ การจัดการเรียนการสอน 

ระดับการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สม่ าเสมอ 

 ด้านการวัดและการประเมินผล     

1.  การแจ้งให้นักศึกษาทราบวิธปีระเมินผล 4.50 0.71 

4.50 0.71 2.  การใช้วิธีการวัดและการประเมนิผลหลายวิธี 4.50 0.71 

3. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการเรียนการสอน 4.50 0.71 

 
4.   ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 

ข้อที่ ปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ต ารา/วารสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์     

1 ความเพียงพอส าหรับค้นควา้ 5.00 0.00 

4.67 0.47 2 มีความทันสมัย 4.50 0.71 

3 ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 4.50 0.71 

  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/ห้องวิจัย     

1 ความเหมาะสมของห้องบรรยาย 4.50 0.71 

4.57 0.61 

2 ความเหมาะสมของโสตทัศนปูกรณ์ในห้องบรรยาย 4.08 0.67 

3 ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย 5.00 0.00 

4 มีวัสดุและสารเคมีเพียงพอ 4.50 0.71 

5 มีเครื่องมือในการท าวิจัยเพียงพอ 4.50 0.71 

6 ความสะดวกในการใช้ห้องวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือใน
การท าวิจัย 

5.00 0.00 

7 ความเหมาะสมของห้องพักนักศึกษา 4.00 1.41 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต     

1 ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่า
หน่วยกิต 

4.50 0.71 4.50 0.71 

 การสนับสนุนงานวิจัย     

1 ความเหมาะสมของเงินสนับสนนุงานวิจัย/ตีพิมพ์ผลงาน 4.00 1.41 4.00 1.41 

 
ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา 

นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่เปิดสอนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์
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ดีมาก จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน ควบคุม
งานวิจัยและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืน
ฐานความรู้ในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการประเมินวัดผล การแจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีประเมิน การ
ใช้วิธีการวัดผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี สภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยประกอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 
ส่วนที่  3  แบบประเมินโดยมหาบัณฑิต 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
                 จ านวนแบบประเมินหลักสูตร 
                 จ านวนส่ง  5  ชุด   จ านวนรับ  5  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100 
        เพศ    ชาย     จ านวน  0   คน 
          หญิง   จ านวน   5  คน 
 สถานภาพการท างานปัจจุบัน 
 อาชีพ      รับราชการ จ านวน  3  คน  

  เอกชน         จ านวน   1  คน 
     บริษัทเอกชน   จ านวน   1  คน    
ตอนที่  2  การประเมินหลักสูตร 
1.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อที่ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. 
มีความชัดเจน  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสังคม 

4.40 0.55 

4.36 
 

 
0.64 

 
 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ 4.00 0.71 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทางเคมีวิเคราะห์เพิ่มข้ึน 4.60 0.55 

4. 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาทางเคมี
วิเคราะห์ได้ 

4.60 0.55 

5. 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
เร่ิมท าวิจัยได ้

4.20 0.84 

 
2.  โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  แผน ก แบบ 
ก 2  ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต ดังนี้ 
 วิชาบังคับ    19  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมีต่าง ๆ   17  หน่วยกิต 
 สัมมนาเคมี      2  หน่วยกิต 
 วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า  12   หน่วยกิต 
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ข้อที่ โครงสร้างหลักสูตร 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 4.60 0.55 

4.36 0.58 
2. ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตในวิชาบังคับ 4.40 0.55 
3. ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตในวิชาเลือก 4.40 0.55 
4.  ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตของวิทยานิพนธ์ 4.00 0.55 
5. ความทันสมัยของหลักสูตร 4.00 0.71   

 
3.   การจัดการเรียนการสอน 

ข้อที่ การจัดการเรียนการสอน 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ด้านอาจารย ์     

1  ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 4.80 0.45 

4.72 0.51 

2  อาจารย์มีความรู/้เชี่ยวชาญในวิชาทีส่อน 4.80 0.45 

3  คุณวุฒิของอาจารย์มีความเหมาะสม 4.80 0.45 

4  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/สอน 4.40 0.89 

5  มีความตั้งใจ/อุทิศตนให้กับการสอน 4.60 0.55 

6  อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการควบคุมงานวิจัย 4.60 0.55 

7  สอนครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 4.80 0.45 

8  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.80 0.45 

 9.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 4.80 0.45 

10  ติดตามความกา้วหน้าในการเรียน/งานวิจัยอยา่ง
สม่ าเสมอ 

4.80 0.45 

 ด้านการวัดและการประเมินผล     

1.  การแจ้งให้นักศึกษาทราบวิธปีระเมินผล 4.20 0.45 

4.33 0.51 2.  การใช้วิธีการวัดและการประเมนิผลหลายวิธี 4.40 0.55 

3. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการเรียนการสอน 4.40 0.55 
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4.   ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 

ข้อที่ ปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ต ารา/วารสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์     

1 ความเพียงพอส าหรับค้นควา้ 4.20 0.45 

4.27 0.48 2 มีความทันสมัย 4.20 0.45 

3 ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 4.40 0.55 

  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/ห้องวิจัย     

1 ความเหมาะสมของห้องบรรยาย 3.60 1.14 

3.83 1.31 

2 ความเหมาะสมของโสตทัศนปูกรณ์ในห้องบรรยาย 3.80 0.84 

3 ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย 4.00 1.41 

4 มีวัสดุและสารเคมีเพียงพอ 4.00 1.41 

5 มีเครื่องมือในการท าวิจัยเพียงพอ 4.00 1.41 

6 ความสะดวกในการใช้ห้องวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือใน
การท าวิจัย 

4.00 1.41 

7 ความเหมาะสมของห้องพักนักศึกษา 3.40 1.52 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต     

1 ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่า
หน่วยกิต 

4.80 0.45 4.80 0.45 

 การสนับสนุนงานวิจัย     

1 ความเหมาะสมของเงินสนับสนนุงานวิจัย/ตีพิมพ์ผลงาน 4.50 0.58 4.50 0.58 

 
   ตอนที่  3   ด้านผลผลิต 

ข้อที่ คุณลักษณะของบัณฑติ 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ด้านความรู้ความสามารถ     

1 มีความรู้ในสาขาวิชาเพิ่มข้ึนตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.55 

4.43 0.65 

2 น าความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 4.40 0.55 

3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 4.60 0.55 

4 ความสามารถในการน าเสนอผลงานเพิ่มข้ึน 4.20 0.84 

5 ความสามารถในการใช้สื่อ/เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพิ่มข้ึน 

4.40 0.89 
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  ด้านบุคลิกภาพ     

1 ความเป็นผูน้ า/การบริหารจัดการ 4.40 0.89 
4.40 0.89 

2 มีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ 4.40 0.89 

 

ผลการประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิต 
 นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่เปิดสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมและทันสมัย
ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน ควบคุมงานวิจัย
และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ด้านการประเมินวัดผล การแจ้งให้
นักศึกษาทราบวิธีประเมิน การใช้วิธีการวัดผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ใน
เกณฑ์ดี ด้านปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านผลผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาเพ่ิมข้ึนตามวัตถุประสงค์ มีความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65)   ด้วยบุคลิกภาพเป็นผู้น า มีพัฒนาการด้าน
บุคลิกภาพ   (ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89)         
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ควรมีการสอนวิชาความรู้ทางด้านการศึกษา เช่น กฎหมายครู ระเบียบข้อปฏิบัติครู และ
การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ  ควรปรับปรุงเนื้อหาบางวิชาที่บางเนื้อหาไม่ค่อยได้น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษา และอยากให้เน้นการท าวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 
 
ส่วนที่  4  แบบประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
                 จ านวนแบบประเมินหลักสูตร 
                 จ านวนส่ง  4  ชุด   จ านวนรับ  4   ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100 
     เพศ   ชาย     จ านวน  3   คน 
         หญิง   จ านวน   0  คน 
 สถานภาพการท างานปัจจุบัน 
 อาชีพ     รับราชการ จ านวน  3  คน  

เอกชน         จ านวน   0  คน 
   บริษัทเอกชน     จ านวน   1  คน    
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ตอนที่  2  คุณสมบัติของบัณฑิต   

ข้อที่ คุณสมบัติของบัณฑิต 

ระดับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  คุณธรรมและจริยธรรม     

1  มีความอดทนและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 4.25 0.96 

4.50 0.76 

2 มีความซื่อสัตย ์ 4.75 0.50 

3 มีระเบียบวินยั  เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน 5.00 0.00 

4  การตรงต่อเวลา 4.50 0.58 

5 มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม 4.50 1.00 

6 มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 4.25 0.96 

7 ความร่วมมือในกิจกรรมของหน่วยงานด้วยความเต็ม 4.75 0.50 

8 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 4.25 0.96 

9 มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 4.50 1.00 

10 ความตั้งใจกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 4.50 1.00 

11 ความสามารถในการปรับตวัเข้ากับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมได้ 4.25 0.96 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ     

1 มีความรู้ความสามารถทักษะในสาขาวชิาชีพ 4.75 0.50  
 
 
 
 
 
 

4.33 

 
 
 
 
 
 
 

0.66 

2 มีความสามารถในการท าความรูม้าประยุกต์ใช้ในงาน 4.75 0.50 

3 มีความสามารถในการปรับปรุง และพัฒนางานที่รับผิดชอบ 4.50 0.58 

4 สนใจศึกษา ค้นควา้ ท าความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 4.75 0.50 

5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.75 0.50 

6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 0.82 

7 มีความสามารถในการท าวจิัย 4.00 0.82 

8 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ผลงาน 4.25 0.96 

9 ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัตงิานได้อยา่งเป็น
ระบบ 

4.50 0.58 

10 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 4.00 0.82 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในด้านความรู้และทักษะ การคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ รูปแบบการท างานใหม่ ๆ 
ต้องการให้มีทักษะเพ่ิมเติมในด้านงานวิจัย เกี่ยวกับท้องถิ่น แต่ปัจจุบันบัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ  
ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา ให้มีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น การเรียน
การสอนแบบสเต็มศึกษาในด้านเคมี ควรให้มีการฝึกงาน ท างานด้านการสอน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน 
การเรียรรู้กฎหมายทางการศึกษา 
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ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษาในภาพรวม  
จากการประเมินหลักสูตรโดยผู้เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งการส ารวจความ

พึงพอใจ ของบัณฑิต พบว่ามีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ความเหมาะสมของจ านวน
อาจารย์ในหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ขณะที่อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน ควบคุมงานวิจัย
และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ในกรณีของการแจ้งให้นักศึกษาทราบ
วิธีประเมิน การใช้วิธีการวัดผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  
ในส่วนของปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมีอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความเหมาะสมของเงินทุนการศึกษา/เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีถึง
ดีมาก    
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

1. มีจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่
สนใจในสาขาวิชาชีพนี้ 

2. หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะในทาง
ปฏิบัติ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหาในการท างาน เป็นที่พึง
พอใจของนายจ้างได้ 

3. อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความตั้งใจอุทิศตนให้กับการเรียนการสอน การควบคุมงานวิจัยและ
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

4. ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 

1. โครงสร้างหลักสูตรควรเพ่ิมวิชาเลือกให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือกได้มากข้ึน 
2. ให้มีความทันสมัยในส่วนของเนื้อหารายวิชาและเพ่ิมเทคนิคในงานเคมีวิเคราะห์ใหม่ๆควรเพ่ิม

ตัวอย่างการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ในส่วนของปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม หนังสือในห้องสมุด, แหล่งค้นคว้า ควรให้มีความ

ทันสมัยและเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 
4. บัณฑิตควรที่จะมีทักษะและความรู้ในด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสารกับผู้อ่ืนเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

 
1. เปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษา 

ข้อเปรียบเทียบ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

การจัดการศึกษาภาค
พิเศษฤดูร้อน 

ไม่มี 

อาจมีการจัดการศึกษาภาค
ฤ ดู ร้ อ น  ทั้ งนี้ โด ย ค ว าม
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

 

วัน – เวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาต้น 
เดือนมิถุนายน – กันยายน 

 ภาคการศึกษาปลาย 
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

 ภาคการศึกษาต้น   
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย   
เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาเคมี หรือ ปริญญาตรี
ทางการศึกษาสาขาวิชาเคมี  
หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
แล ะสอน วิ ช า เคมี ใน ระดั บ
มัธยมศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
ห รื อ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
สาขาวิชาเคมี หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย
ผ่านการศึกษาวิชาเคมีหรือ
วิชาที่เกี่ยวข้องกับทางเคมี
ม า แ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 5 
หน่วยกิต 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน

หน่วยกิตท่ี
แตกต่าง 

หมายเหตุ 
เกณฑ์  กระ

ทรง
ศึกษาธิการ 

เดิม ปรับปรุง 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2      
วิชาบังคับ 

วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี 

วิชาบังคับเชิงการศึกษา 

สัมมนาเคมี 

 19 

17 

0 

2 

19 

11 

6 

2 

- 

-6 

+6 

- 

ลดหน่วยกิตวิชาบังคับ

ของสาขาวิชาเคมีลง 

และเพ่ิมวิชาบังคับเชิง

การศึกษา 

วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6 6 - 

 

 

มีการปรับปรุงและเพ่ิม
รายวิชาเลือกเพ่ือให้มี
ความหลากหลาย และ
ทันสมัย 

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 

12 

12 12 -  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 

36 37 37 -  

หลักสูตรแผน ข      

วิชาบังคับ 

วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี 

วิชาบังคับเชิงการศึกษา 

สัมมนาเคมี 

 19 

17 

0 

2 

19 

11 

6 

2 

- 

6 

6 

- 

ลดหน่วยกิตวิชาบังคับ
ของสาขาวิชาเคมีลง 
และเพ่ิมวิชาบังคับเชิง
การศึกษา 

วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  12 12 - 

 

 

มีการปรับปรุงและเพ่ิม
รายวิชาเลือกเพ่ือให้มี
ความหลากหลาย และ
ทันสมัย 

การค้นคว้าอิสระ(มีค่าเทียบเท่า) 3-6 6 6 -  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 

36 37 37 -  

 

ไม่น้อยกว่า 

12 
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3. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี จ านวน 17 หน่วย
กิต 

513 511  เคมีอนินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา  

(Inorganic Chemistry for Chemical Studies)                                
3(3-0-6)  

513 521  เคมีฟิสิกัลส าหรับเคมีศึกษา 

(Physical Chemistry for Chemical Studies) 
3(3-0-6) 

513 531  เคมีวิเคราะห์ส าหรับเคมีศึกษา 

(Analytical Chemistry for Chemical Studies) 

3(3-0-6) 

513 541  ชีวเคมีส าหรับเคมีศึกษา 

(Biochemistry for Chemical Studies) 

3(3-0-6)  

513 551  เคมีอินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา 

(Organic Chemistry for Chemical Studies)  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี จ านวน 11 หน่วยกิต 

 

513 501 เคมีฟิสิกัลและเคมีอนนิทรีย์เชิงบูรณาการ  
(Integrated Physical and Inorganic 
Chemistry) 3(3-0-6)  

513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการ
วิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 

(Principle of Analytical Chemistry and 
Instrumental Analysis) 3(3-0-6) 

513 503 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ 
(Integrated Organic and Biochemistry)  
3(3-0-6) 

 

 
 
 

ลดจ านวน
รายวิชา 

เปลี่ยนชื่อ
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ลดจ านวน 
หน่วยกิต 

513 561 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 

(Chemistry Laboratory for Chemical 
Studies) 2(0-6-0) 

513 504 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 

(Chemistry Laboratory for Chemical Studies)   
2(0-6-0) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

 วิชาบังคับเชิงการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 

513 561  วิธีการสอนทางเคม ี
(Methods of Chemical Teaching)  2(2-0-4) 
513 562  ระเบียบวธิีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา  
(Research Methodology for Chemical 
Studies)  2(2-0-4) 

513 563 การจัดกิจกรรมเพื่อการการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ส าหรับห้องเรียนเคมี 
(Creative Learning Activities for Chemistry 
Classroom)  1(0-3-0) 

513 565  การจัดการห้องปฏิบตัิการเคมี 

(Chemical Laboratory Management) 1(1-0-2) 

 
รายวิชา

ใหม่ 
 

รายวิชา
ใหม่ 

 
รายวิชา

ใหม่ 
 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

สัมมนาเคมี 

513 501  สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 

(Seminar on Chemical Studies I) 1(0-2-1) 

สัมมนาเคมี 

513 505  สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 

(Seminar on Chemical Studies I) 1(0-2-1) 

 
เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

513 502  สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 

(Seminar on Chemical Studies II) 1(0-2-1) 

513 506  สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 

(Seminar on Chemical Studies II) 1(0-2-1) 

เปลี่ยนรหัส
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเลือก 

- 

วิชาเลือก 

513 511 เทคนิคการตรวจสอบลักษณะส าหรับ
สารประกอบอนนิทรีย ์

(Characterization Techniques for Inorganic 
Compounds)   2(2-0-4) 

 
 

รายวิชา
ใหม่ 

513 512 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัล
ลิก 
(Coordination and Organometallic 
Chemistry) 2(2-0-4) 

513 512 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัล
ลิก 
(Coordination and Organometallic 
Chemistry) 2(2-0-4) 

 
 

คงเดิม 

513 513 เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทาง
ชีวภาพ 
(Inorganic Chemistry of Biological 
Processes) 2(2-0-4) 

513 513 เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทาง
ชีวภาพ 
(Inorganic Chemistry of Biological 
Processes) 2(2-0-4) 

คงเดิม 

513 514 การเร่งปฏิกิริยา 
(Catalysis) 2(2-0-4) 

513 514 การเร่งปฏิกิริยา 
(Catalysis) 2(2-0-4) 

คงเดิม 

513 515 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์โดยผลึกเดี่ยว 

(Single Crystal X-ray Diffraction) 2(2-0-4) 

513 515 การตรวจสอบลักษณะของวัสดุด้วยรังสี
เอกซ ์

(Material characterizations by X-ray) 2(2-0-4) 

เปลี่ยนชื่อ
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

513 524 เคมีนิวเคลียร์ 
(Nuclear Chemistry) 2(2-0-4) 

513 524 เคมีนิวเคลียร์ 
(Nuclear Chemistry) 2(2-0-4) 

คงเดิม 

513 525 เคมีพ้ืนผิว 
(Surface Chemistry) 2(2-0-4) 

513 525 เคมีพ้ืนผิว 
(Surface Chemistry) 2(2-0-4) 

คงเดิม 

513 532  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1 

(Advanced Analytical Chemistry I)  2(2-0-4) 

513 532  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1 

(Advanced Analytical Chemistry I)   2(2-0-4) 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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513 533  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2 

(Advanced Analytical Chemistry I)  2(2-0-4) 

513 533  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2 

(Advanced Analytical Chemistry I)   2(2-0-4) 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

513 537 การวิเคราะห์น้ า 

(Water Analysis) 2(2-0-4) 

513 537 การวิเคราะห์น้ า 

(Water Analysis) 2(2-0-4) 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

- 513 538  ไมโครและนาโนเทคโนโลยสี าหรับเคมี
วิเคราะห์ 

(Micro and Nanotechnologies for Analytical 
Chemistry)   2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 

513 543 ชีวเคมีของโภชนาการ 
(Nutritional Biochemistry) 2(2-0-4) 

513 534 ชีวเคมีของโภชนาการ 
(Nutritional Biochemistry) 2(2-0-4) 

คงเดิม 

513 544 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
(Enzyme Technology) 2(2-0-4) 

513 544 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
(Enzyme Technology) 

คงเดิม 

513 552 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 
(Spectroscopy in Organic Chemistry)  
2(2-0-4) 

513 552 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 
(Spectroscopy in Organic Chemistry) 2(2-
0-4) 

คงเดิม 

513 553 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับ
เคมีศึกษา 
(Chemistry of Natural  Products for 
Chemical Studies) 2(2-0-4) 

513 553 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับ
เคมีศึกษา 
(Chemistry of Natural  Products for 
Chemical Studies) 2(2-0-4) 

คงเดิม 

513 554  เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ส าหรับเคมี
ศึกษา  

(Organic Chemistry of Polymers for 
Chemical Studies)   2(2-0-4) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 560  คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีศึกษา 

(Computers  for Chemical Studies) 3(2-2-5) 

513 560  คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีศึกษา 

(Computers  for Chemical Studies)  2(1-2-3) 

ลดจ านวน 
หน่วยกิต 

513 564 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา 
(Chemical Education Innovation) 2(2-0-4) 

513 564 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา 
(Chemical Education Innovation) 2(2-0-4) 

คงเดิม 

513 563 วัสดุนาโน 
(Nanomaterials)  

513 574   วัสดุนาโน 
(Nanomaterials)  2(2-0-4) 

เปลี่ยนรหัส
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

- 513 570  เคมีเพื่อสุขภาพ 
(Chemistry for Health)  2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 

- 513 571   พลังงานทดแทน   
(Renewable Energy)   2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 



 120 มคอ. 2 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

- 513 572  เคมีเชิงส ี 
(Color Chemistry)  2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 

- 513 573   เคมีในนิติวิทยาศาสตร ์   
(Chemistry in Forensic Science) 2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 

- 513 575  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
(Polymer Science)  2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 

- 513 581   หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 
(Special Topics in Chemical Studies I) 
2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 

- 513 582  หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 
(Special Topics in Chemical Studies II)  
2(2-0-4) 

รายวิชา
ใหม่ 

513 562 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 

(Safety in Chemical  Laboratory)   1(0-2-1) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 516  หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์  

(Special Topics in Inorganic Chemistry)  
2(2-0-4) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 523  เคมีไฟฟ้า  

(Electrochemistry)  2(2-0-4) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 526  หัวข้อพิเศษในเคมีฟิสิกัล  

(Special Topics in Physical Chemistry)   

2(2-0-4) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 534  การประกันคุณภาพในเคมีวิเคราะห์ 

(Quality Assurance in Analytical Chemistry)  
2(2-0-4) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 535  หัวข้อพิเศษในเคมีวิเคราะห์  

(Special Topics in Analytical Chemistry)  
2(2-0-4) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 542  ชีวเคมีของพืช  

(Plant Biochemistry)  2(2-0-4) 

 

- ยกเลิก
รายวิชา 

513 545  หัวข้อพิเศษในชีวเคมี - ยกเลิก
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(Special Topics in Biochemistry)  2(2-0-4) รายวิชา 

513 555  หัวข้อพิเศษในเคมีอินทรีย ์

(Special Topics in Organic Chemistry)  

2(2-0-4) 

- ยกเลิก
รายวิชา 

 
 


