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รายละเอยีดของหลกัสูตร   
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวชิาเคมี   
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา             พระราชวงัสนามจนัทร์ บณัฑิตวทิยาลยั  ภาควชิาเคมี 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย               หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเคมี  
 ภาษาองักฤษ                     Master of Science Program in Chemistry 
 
2.  ช่ือปริญญา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย      วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) 
 ช่ือย่อภาษาไทย          วท.ม. (เคมี) 
 ช่ือเต็มภาษาองักฤษ    Master of Science (Chemistry) 
 ช่ือย่อภาษาองักฤษ         M.Sc. (Chemistry) 
 
3.  วชิาเอก  
 ไม่มี 
 
4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร       
 แผน ก แบบ ก 1    จ  านวน  36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2    จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต   
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ        
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท หลกัสูตร 2 ปี   

5.2  ภาษาทีใ่ช้      
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา      
รับเฉพาะนกัศึกษาไทย และ/หรือ นกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได ้

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัศิลปากร 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา     
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2559 
ปรับปรุงจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์  พ.ศ. 2556  
และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีอินทรีย ์พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการวชิาการใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี  20/2558   วนัท่ี   19   เดือน  
พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558 
สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี   4/2559    วนัท่ี   11   
เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2560 

 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1)  ผูส้อนในสถาบนัการศึกษา  
(2)  นกัวจิยั และนกัวชิาการ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเคมี 
(3)  นกัวทิยาศาสตร์ ผูต้รวจสอบคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(4)  ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการจดัเก็บ การจดัการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 

   
9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร 

(1) นางวยา  พุทธวงศ ์
เลขประจ าตวับตัรประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
คุณวฒิุ  Ph.D. (Organic Chemistry)  University of Wollongong, Australia  (2005) 

M.Sc. (Organic Chemistry)  University of Wollongong, Australia  (2001) 
วท.บ. (เคมี)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  (2538) 
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(2) นางสาวรัศมี  ชยัสุขสันต ์
เลขประจ าตวับตัรประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
คุณวฒิุ  Ph.D. (Analytical Chemistry) Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1994) 

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่(2527) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2524) 

 
 (3) นายกุลทศัน์  สุวฒัน์พิพฒัน์ 

เลขประจ าตวับตัรประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง อาจารย ์
คุณวฒิุ  Ph.D. (Chemistry) Mississippi State University,  USA (2010) 

วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2548) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2545) 

 
 (4) นายพลัลภ  คนัธิยงค ์

เลขประจ าตวับตัรประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
คุณวฒิุ  Ph.D. (Organic Chemistry) Oregon State University, USA (2004) 

    วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2539) 
  

 (5) นางสาวจิตนภา  ศิริรักษ ์
เลขประจ าตวับตัรประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง อาจารย ์

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

  
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์  อ าเภอเมือง   
จงัหวดันครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  ในปัจจุบนัองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึง
ทรัพยากรท่ีส าคญั ก็คือบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ดงันั้น 
การผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาโท สาขาเคมีน้ีจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจ 
สังคม และการพฒันาประเทศต่อไปได ้
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในการพฒันาประเทศนั้น จะมุ่งเน้นมีการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาเคมีก็เป็นหน่ึงใน
องค์ประกอบส าคญัต่อการพฒันาองค์ความรู้ และนวตักรรมต่าง ๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจภาคอุตสาหรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดงันั้น การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้เกิด
ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมี

ศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะความตอ้งการของประเทศทางดา้นก าลงัคน
และความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขนัในระดบัประเทศ 
และนานาชาติ โดยการผลิตบุคลากรทางดา้นเคมี ท่ีมีศกัยภาพสูงสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

 
12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน   

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม ปณิธานในการสร้างบณัฑิตโดยบูรณาการ
ศาสตร์ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปะ การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเน้นการ 
บูรณาการความรู้ข้างต้นเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีรอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม และ มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม มุ่งค้นควา้วิจยัสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อการพฒันา
ประเทศ ทั้ งยงัให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัชาติ และนานาชาติ  
 
13.  ความสัมพนัธ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
 ไม่มี  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญา 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี  มุ่งพฒันาใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการเรียนรู้ดา้นเคมี

ในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อใหส้ามารถน าไปบูรณาการกบัการท างาน งานวิจยัดา้นเคมี หรือในศาสตร์ท่ีน าองค์
ความรู้ทางเคมีไปใช ้ สามารถคิดวเิคราะห์ ตลอดจนสามารถสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ 
ทางดา้นเคมีได ้

  
1.2  ความส าคัญ 

หลกัสูตรน้ีเน้นการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถระดบัสูง ในด้านการท าวิจยั 
และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นเคมี บณัฑิตสามารถน าความรู้และทกัษะไปประยุกตก์บังานดา้นอ่ืน ๆ 
เช่น ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ท างาน สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์การพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และตอบสนองต่อ
ความต้องการบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพฒันาและขยายสาขาเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยเนน้การพฒันานกัเคมีให้มีศกัยภาพอยูใ่น
ระดบัสูง  เพื่อใหส้ามารถแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งอิสระ 

 
1.3  วตัถุประสงค์ 

เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพทางเคมี 
1.3.2 มีความรู้ทางเคมีระดบัสูง สามารถใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา ซับซ้อนทางเคมี หรือ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไป 
1.3.3 เพื่อตอบสนองแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีั้นสูง

ของรัฐบาล อนัจะน าไปสู่การพึ่งตนเองไดใ้นอนาคต 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 
แผนการพฒันา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลกัสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานไม่
ต ่ากวา่ท่ี สกอ. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

ปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปล่ียนแปลงตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน องคก์ร และ
สถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  

เพิ่มทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. ก าหนดใหมี้การคน้ควา้และท า
รายงาน เป็นภาษาองักฤษ 

2. ก าหนดให้น าเสนอสัมมนาเป็น
ภาษาองักฤษ 

1. จ านวนรายงานเป็น
ภาษาองักฤษ 

2. จ านวนคร้ังท่ีใหส้ัมมนาเป็น
ภาษาองักฤษ 

การพฒันาทกัษะการวจิยั 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. ก าหนดใหมี้การรายงาน
ความกา้วหนา้ของการวจิยัต่อท่ี
ประชุมสาขาวิชาทุกภาคการศึกษา 
(ส าหรับแผน ก แบบ ก 1) หรือทุก
ภาคการศึกษา หลงัจากสอบผา่น
หวัขอ้วิทยานิพนธ์ (ส าหรับแผน ก 
แบบ ก 2) 

2. สนบัสนุนการเสนอผลงานวจิยัของ
นกัศึกษาในการประชุมระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 

1. จ านวนผลงานท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

2. จ านวนนกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

3. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ   
จดัการศึกษาในระบบทวิภาค  ขอ้ก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากร วา่

ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค    

ไม่มี  
2.  การด าเนินการหลกัสูตร  

2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
ภาคการศึกษาตน้     เดือนสิงหาคม  – ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1    ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์สาขาวชิาเคมี หรือ เทียบเท่า โดยผูท่ี้ 

เลือกศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งมีผลการเรียนระดบัดีมาก  และผา่นความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร            

2.2.2    สอบผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ และ บณัฑิตวทิยาลยั  
2.2.3    มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิต  
  ศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ้ 7 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 6.1 และ 6.2  
  และ/หรือ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลงั 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1    นกัศึกษาแรกเขา้ยงัขาดทกัษะในการใชต้ าราและฐานขอ้มูล  
2.3.2    นกัศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางวชิาการในระดบัท่ีแตกต่างกนั  
2.3.3 นกัศึกษาขาดทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษท าใหมี้ปัญหาในการคน้ควา้ความรู้จากวารสาร 

บทความ หรือต าราภาษาองักฤษ 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1   ส่งเสริมใหมี้การฝึกฝนการใชฐ้านขอ้มูลชนิดต่างๆ  
2.4.2   จดัใหน้กัศึกษาลงเรียนวชิาเสริมพื้นฐาน ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.4.3   จดัใหมี้การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ในภาคฤดูร้อนก่อนเร่ิมการศึกษา 
 ภาคปกติ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การใชต้  าราภาษาองักฤษ ตลอดจนอ่านบทความทาง 
 วชิาการ สามารถเขียนรายงานและเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษได ้
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 ช้ันปีที ่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับต่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ค่าลงทะเบียน 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเทอมละ  25,000  บาท 
 

2.6.2  งบประมาณรายจ่ายต่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด (หน่วย : บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใชจ่้ายบุคลากร - - - - - 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ทุนการศึกษา 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั - - - - - 

รวม (ก) 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภณัฑ ์ 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
ค่าสารเคมี 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

รวม (ข) 800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
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รวม (ก) +  (ข) 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 
จ านวนนกัศึกษา* 10 20 20 20 20 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา   120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
* หมายเหตุ    ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 120,000 บาทต่อปี 
2.7  ระบบการศึกษา 

[ ]       แบบชั้นเรียน 
[    ]       แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
[    ]       แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
[    ]      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
[    ]       แบบทางไกลอินเตอร์เนต 
[    ]       อ่ืน ๆ (ระบุ)  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1  หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ     หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี แบ่งเป็น  2  แผน  
แผน ก แบบ ก 1 จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่          36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.2.1 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 

รายวชิาบงัคบั  (ไม่นบัหน่วยกิต)  จ านวน    5 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

  3.1.2.2 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
รายวชิาบงัคบั จ านวน   3 หน่วยกิต 
วชิาบงัคบัเลือก               จ านวนไม่นอ้ยกวา่       9  หน่วยกิต 

(เลือกในกลุ่มสายวชิาหลกั ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
วชิาเลือก  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

(เลือกในกลุ่มสายวชิาหลกั ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)    
วทิยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวชิา 
3.1.3.1 รหัสวชิา  ก าหนดไวเ้ป็นเลข 6 หลกัโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลกั 

เลขสามหลกัแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น ๆ  ดงัน้ี 
513 ภาควชิา/สาขาวชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตร์ 

เลขสามหลกัหลงั  เป็นเลขบอกรหสัวชิา  ดงัน้ี 
เลขตวัแรก  5-8  หมายถึง    ระดบับณัฑิตศึกษา 
เลขตวัท่ีสอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวชิา 
 หมายเลข 0 คือ กลุ่มรายวชิากลางของทุกสาขา  
 หมายเลข 1 คือ กลุ่มรายวชิาเคมีอนินทรีย ์
 หมายเลข 2 คือ กลุ่มรายวชิาเคมีฟิสิกลั 
 หมายเลข 3 คือ กลุ่มรายวชิาเคมีวเิคราะห์ 
 หมายเลข 4 คือ กลุ่มรายวชิาชีวเคมี 
 หมายเลข 5 คือ กลุ่มรายวชิาเคมีอินทรีย ์
 หมายเลข 6 คือ กลุ่มรายวชิาสหสาขา 
 หมายเลข 9 คือ กลุ่มรายวชิาวิทยานิพนธ์ 
เลขตวัท่ีสาม หมายถึง  ล าดบัท่ีของรายวชิา   
 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกติ 
รายวชิาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากบั 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
รายวชิาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบติัการ 1 หน่วยกิต เท่ากบั 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
รายวชิาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากบั 3 – 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
วทิยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากบั 3-4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ  านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบติั (ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 
สัปดาห์แลว้หารดว้ย 3 ซ่ึงมีวธีิคิด  ดงัน้ี 

จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                                    3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวชิาต่าง ๆ  ประกอบดว้ยเลข 4 ตวัคือ 
เลขตวัแรกอยูน่อกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวชิานั้น 
เลขตวัท่ีสอง  สาม  และส่ี  อยูใ่นวงเล็บบอกโดย 

เลขตวัท่ีสองบอกจ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตวัท่ีสามบอกจ านวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 
เลขตวัท่ีส่ีบอกจ านวนชัว่โมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3  รายวชิา 
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกิต  
 รายวชิาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต และวดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U) จ  านวน  5 หน่วยกิต 

        513  701 สัมมนาเคมี 1        1*(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry I) 
    513  702 สัมมนาเคมี 2        1*(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry II) 
    513  703 สัมมนาเคมี 3        1*(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry III) 
    513  704 สัมมนาเคมี 4        1*(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry IV) 
    513  705   ความปลอดภยัและจรรยาบรรณส าหรับงานวจิยั     1*(1-0-2) 
                                              (Safety and Ethics for Research) 

วทิยานิพนธ์ 
       513 792   วทิยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
          (Thesis) 

  
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  36 หน่วยกิต  

       รายวชิาบังคับ  จ านวน 3 หน่วยกิต 
    513  701 สัมมนาเคมี 1        1(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry I) 
    513  702 สัมมนาเคมี 2        1(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry II)       
    513  705   ความปลอดภยัและจรรยาบรรณส าหรับงานวิจยั   1(1-0-2) 
                                                (Safety and Ethics for Research) 
  
หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาท่ีเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต        
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นกัศึกษาจะตอ้งเลือกกลุ่มสายวชิาหลกัท่ีจะลงทะเบียนเรียนและท าวทิยานิพนธ์จาก
จ านวน 5 กลุ่มสายวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มสายวชิาเคมีอนินทรีย ์ กลุ่มสายวชิาเคมีฟิสิกลั กลุ่มสายวชิาเคมี
วเิคราะห์ กลุ่มสายวชิาชีวเคมี และกลุ่มสายวชิาเคมีอินทรีย ์

 
    รายวชิาบังคับเลือก   จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต (เลือกในกลุ่มสายวชิาหลกั  ไม่
นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  โดยใหเ้ลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี 

ก. กลุ่มสายวชิาเคมีอนินทรีย ์(Inorganic Chemistry) 
513  706 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Spectroscopy) 

  513  711  เคมีอนินทรีย ์1        3(3-0-6) 
                     (Inorganic Chemistry I)   

 513  712    เคมีอนินทรีย ์2     3(3-0-6)      

                        (Inorganic Chemistry II)  
 

ข. กลุ่มสายวชิาเคมีฟิสิกลั (Physical Chemistry) 
513  706 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Spectroscopy) 
513  721  อุณหพลศาสตร์เคมี      2(2-0-4) 
   (Chemical Thermodynamics) 
513  722 จลนศาสตร์เคมี       2(2-0-4) 
   (Chemical Kinetics) 
513  723  เคมีควอนตมั       2(2-0-4) 
   (Quantum Chemistry) 
513  724  เคมีไฟฟ้าส าหรับเคมีฟิสิกลั            2(2-0-4) 
       (Electrochemistry for Physical Chemistry) 
 

ค. กลุ่มสายวชิาเคมีวเิคราะห์ (Analytical Chemistry) 
513  731  การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 1      2(2-0-4)  
   (Analytical Spectrometry I)  
513  732  การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 2    2(2-0-4)  
   (Analytical Spectrometry II)  
513  733  การวเิคราะห์โดยวธีิเคมีไฟฟ้า     2(2-0-4)  
   (Electrochemical Analysis) 
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513  734  การวเิคราะห์โดยวธีิโครมาโทกราฟี    2(2-0-4)  
        (Chromatographic Methods of Analysis)  
513  735  ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 1    1(0-3-0)  
        (Instrumental Analysis Laboratory I)  
513  736  ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2    1(0-3-0)  
   (Instrumental Analysis Laboratory II) 
 

ง. กลุ่มสายวชิาชีวเคมี (Biochemistry) 
513  706 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Spectroscopy) 
513  741  ชีวเคมี 1                 3(3-0-6) 
   (Biochemistry I) 
513  742  ชีวเคมี 2          3(3-0-6) 
   (Biochemistry II) 
513  743   เทคนิคในการวจิยัทางชีวเคมี     2(2-0-4)  
   (Techniques in Biochemical Research) 
 

จ. กลุ่มสายวชิาเคมีอินทรีย ์(Organic Chemistry) 
513  706 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง      3(3-0-6)  
   (Advanced Spectroscopy) 
513  751  เคมีอินทรียฟิ์สิกลัขั้นสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Physical Organic Chemistry) 
513  753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง 1   3(3-0-6) 
   (Advanced Organic Synthesis I) 
 

    รายวชิาเลือก  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต (เลือกในกลุ่มสายวชิาหลกั ไม่นอ้ย
กวา่ 6 หน่วยกิต) โดยใหเ้ลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี 

ก. กลุ่มสายวชิาเคมีอนินทรีย ์(Inorganic Chemistry) 
513  713  การตรวจสอบลกัษณะสารประกอบอนินทรีย ์      2(2-0-4) 
   (Characterization of Inorganic Compounds) 
513  714  การเร่งปฏิกิริยาวิวธิพนัธ์               2(2-0-4) 
   (Heterogeneous Catalysis) 
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513  715  วสัดุนาโนอนินทรีย ์              2(2-0-4) 
          (Inorganic Nanomaterials) 
513  716  เคมีออร์แกโนเมทลัลิก                           2(2-0-4) 
   (Organometallic Chemistry) 
513  717  จลนศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย ์2(2-0-4) 
   (Kinetics and Mechanism in Inorganic Chemistry) 
513  718  วสัดุผสมชีวอนินทรีย ์        2(2-0-4) 
   (Bioinorganic Hybrid Materials) 
513  811  เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอนินทรีย ์1          2(2-0-4) 
   (Selected Topics in Inorganic Chemistry I)    
513  812   เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอนินทรีย ์2          2(2-0-4) 

       (Selected Topics in Inorganic Chemistry II) 

 
ข. กลุ่มสายวชิาเคมีฟิสิกลั (Physical Chemistry) 

513  821  เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 1                    2(2-0-4)  
   (Selected Topics in Physical Chemistry I)                                    
513  822  เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 2                                     2(2-0-4)    
   (Selected Topics in Physical Chemistry II)                                
513  823  เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 3                                     2(2-0-4)        
   (Selected Topics in Physical Chemistry III)         
 

ค. กลุ่มสายวชิาเคมีวเิคราะห์ (Analytical Chemistry) 
513  534  การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์     2(2-0-4)  
   (Quality Assurance in Analytical Chemistry)  
513  536 นาโนเทคโนโลยสี าหรับเคมีวเิคราะห์                   2(2-0-4) 
   (Nanotechnology for Analytical Chemistry)  
513  537  การวเิคราะห์น ้า        2(2-0-4)  
   (Water Analysis)       
513  538  เคมีวเิคราะห์เชิงชีวภาพ       2(2-0-4)  
   (Bioanalytical Chemistry)  
513  831  เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 1     2(2-0-4)  
         (Selected Topics in Analytical Chemistry I)  
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513  832   เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 2     2(2-0-4)         
   (Selected Topics in Analytical Chemistry II)  
513  833   เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 3    2(2-0-4)    
   (Selected Topics in Analytical Chemistry III) 
 

ง. กลุ่มสายวชิาชีวเคมี (Biochemistry) 
513  542  ชีวเคมีของพืช        2(2-0-4) 
           (Plant Biochemistry) 
513  543   ชีวเคมีของโภชนาการ           2(2-0-4) 
   (Nutritional Biochemistry) 
513  544  เทคโนโลยขีองเอนไซม์           2(2-0-4)     
   (Enzyme Technology) 
513  744   ชีวเคมีฟิสิกลั                    3(3-0-6)        
   (Physical Biochemistry) 
513  745  เทคโนโลยดีีเอน็เอสายผสม         3(2-3-4)        
   (Recombinant DNA Technology) 
513  746  ชีวเคมีของเมมเบรน       2(2-0-4)          
   (Membrane Biochemistry)               
513  841  เร่ืองคดัเฉพาะทางชีวเคมี 1      2(2-0-4)      
    (Selected Topics in Biochemistry I) 
513  842  เร่ืองคดัเฉพาะทางชีวเคมี 2         2(2-0-4)       
   (Selected Topics in Biochemistry II) 
 

จ. กลุ่มสายวชิาเคมีอินทรีย ์(Organic Chemistry) 

     513  752    สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์    3(3-0-6) 
    (Advanced Organic Spectroscopy) 
513  754 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2   2(2-0-4) 
   (Advanced Organic Synthesis II) 
513  755 เคมีเฮเทอโรไซคลิก       2(2-0-4) 
   (Heterocyclic Chemistry) 
513  756 เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ      2(2-0-4) 
   (Natural Products Chemistry)  
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513  757   การประยกุตโ์ลหะทรานซิชนัในการสังเคราะห์ทาง 
   เคมีอินทรีย ์        2(2-0-4) 
   (Applications of Transition Metals in Organic Synthesis)   
513  758 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรียแ์บบอสมมาตร  2(2-0-4)   
   (Asymmetric Organic Synthesis)     
513  759 เคมีเชิงการแพทย ์       2(2-0-4)   
   (Medicinal Chemistry)   
513  851 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอินทรีย ์     2(2-0-4)  
   (Selected Topics in Organic Chemistry) 
 

ฉ. กลุ่มสายวชิาสหสาขา (Multidiscipinary) 
513  660  เทคโนโลยสีารสนเทศในเคมี      3(2-2-5)   
   (Information Technology in Chemistry)        
513  750   การจดัการสารเคมีอนัตราย     2(2-0-4)   
   (Hazardous Chemicals Management) 
513  850 เคมีชีวอินทรีย ์        2(2-0-4)  
   (Bioorganic Chemistry) 

    วทิยานิพนธ์ 
      513 793 วทิยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
       (Thesis) 
 

3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

513 701 สัมมนาเคมี 1      1*(0-2-1) 

513 705 ความปลอดภยัและจรรยาบรรณส าหรับ

งานวจิยั 

1*(1-0-2) 

รวมหน่วยกติ - 

หมายเหตุ   ควรสอบผา่นเง่ือนไขภาษาต่างประเทศและควรเสนอหวัขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์ 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 
513 702 สัมมนาเคมี 2     1*(0-2-1) 
513 792 วทิยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมหน่วยกติ 12 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

513 703 สัมมนาเคมี 3    1*(0-2-1) 

513 792 วทิยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมหน่วยกติ  12  

 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

513 704 สัมมนาเคมี 4    1*(0-2-1) 

513 792 วทิยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 

รวมหน่วยกติ  12 

          หมายเหตุ  * หมายถึง  รายวชิาท่ีเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

 

หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

513 705 ความปลอดภยัและจรรยาบรรณส าหรับ

งานวจิยั 

1(1-0-2) 

 วชิาบงัคบัเลือก 6 

รวมหน่วยกติ 7 

หมายเหตุ   ควรสอบผา่นเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 
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ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 วชิาบงัคบัเลือก 3 

 วชิาเลือก 6 

รวมหน่วยกติ 9 

หมายเหตุ   ควรเสนอหวัขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์ 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

513 701 สัมมนาเคมี 1 1(0-2-1) 

 วชิาเลือก 6 

513 793 วทิยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมหน่วยกติ 13 

 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

513 702 สัมมนาเคมี 2 1(0-2-1) 

513 793 วทิยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมหน่วยกติ 7 

 

 

3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 
    513  534  การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์      2(2-0-4)  
 (Quality Assurance in Analytical Chemistry)  

  เทคนิคการเตรียมตวัอยา่งส าหรับการวิเคราะห์ สถิติส าหรับการวเิคราะห์เชิง
ปริมาณ การเลือกวธีิวเิคราะห์และการประเมินผลขอ้มูล การรับรองความถูกตอ้งของวธีิ
วเิคราะห์ และการใหก้ารรับรองหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ 
 Sample preparation techniques for analysis. Statistics for quantitative 
analysis.  Selection of analytical methods and data evaluation. Validation of an 
analytical method and certification of analytical laboratories. 
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    513  536  นาโนเทคโนโลยสี าหรับเคมีวเิคราะห์      2(2-0-4) 
       (Nanotechnology for Analytical Chemistry)  

 วสัดุนาโน นาโนเทคโนโลย ีการสังเคราะห์และการตรวจสอบลกัษณะของ 
   วสัดุนาโน การประยกุตว์สัดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมีวิเคราะห์ ปฏิบติัการ 
   บนชิพ 

 Nanomaterials and nanotechnology. Synthesis and characterization of 
nanomaterials. Applications of nanomaterials and nanotechnology for analytical 
chemistry. Lab-on-a-chip. 

 
   513  537  การวเิคราะห์น า้          2(2-0-4)  
       (Water Analysis)  

คุณภาพทางเคมีและจุลชีววทิยาของน ้าด่ืม ลกัษณะของน ้าเสียและ 
 สารอินทรียใ์นน ้าเสีย  เทคโนโลยแีละกระบวนการจดัการน ้าเสีย การวเิคราะห์น ้าใน 
 หอ้งปฏิบติัการเคมี 
                                           Chemical quality and microbiological quality of drinking water.  
 Wastewater characteristics  and organic matters in wastewater. Wastewater 
 processing and technology. Laboratory chemical analysis of water. 
  
    513  538  เคมีวเิคราะห์เชิงชีวภาพ        2(2-0-4)  
     (Bioanalytical Chemistry)  

 การประยกุตว์ธีิวเิคราะห์ต่างๆ ในการศึกษาโมเลกุลท่ีมีความส าคญัต่อ 
   ส่ิงมีชีวติ 

 Applications of various analytical techniques to the analysis of molecules of 
biological importance. 

     513  542  ชีวเคมีของพืช          2(2-0-4) 
                                          (Plant Biochemistry) 

 โครงสร้างและองค์ประกอบทางเค มีของเซลล์พืช  ผนังเซลล์พืช  การ
สังเคราะห์แสง  เมแทบอลิซึมหลกัและรองของพืช ฮอร์โมนและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติของ
พืช  ชีววทิยาระดบัโมเลกุลในพืช 
 Structures and chemical compositions of plant cells. Plant cell wall. 
Photosynthesis. Primary and secondary metabolisms in plant. Plant hormones and 
natural products. Plant molecular biology. 

 
          513  543   ชีวเคมีของโภชนาการ                2(2-0-4) 
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            (Nutritional Biochemistry) 
 โภชนาการของมนุษยต์ามหลกัการทางชีวเคมี  สารอาหารและความตอ้งการ 
หน้าท่ีและเมแทบอลิซึมของสารอาหาร  แนวทางการบริโภคและฉลากอาหาร  ปัญหา
โภชนาการทั้งในระดบัชาติและระดบัโลก 

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

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

           โครงสร้างและหนา้ท่ีของเอนไซม ์ จลนศาสตร์และกลไกการเร่งปฏิกิริยาของ
เอนไซม ์  การแยกเอนไซมใ์ห้บริสุทธ์ิ  การตรึงเอนไซม ์ การใชป้ระโยชน์ของเอนไซม์
ในอุตสาหกรรม การแพทย ์ และการเกษตร 

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

 
                           513  660  เทคโนโลยสีารสนเทศในเคมี       3(2-2-5)  
      (Information Technology in Chemistry)  

 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและฐานขอ้มูลทางเคมีในการเตรียมตน้ฉบบั
บทความและการน าเสนอขอ้มูล การจ าลองแบบและการวเิคราะห์โครงสร้างโมเลกุล  
วธีิการเชิงตวัเลขอยา่งง่ายส าหรับปัญหาทางเคมี การวเิคราะห์ความคลาดเคล่ือน และ
วธีิการทางสถิติ ชนิดของส่ิงตีพิมพท์างเคมี การสืบคน้และการไดม้าของขอ้มูลและส่ิง
ตีพิมพท์างเคมี ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานขอ้มูล 

              Applications of program packages and chemical databases in manuscript 
preparation and data presentation. Molecular modeling and structure analysis. Simple 
numerical methods for problems in chemistry. Analysis of errors and statistical 
procedures. Types of chemical publications. Searches and retrieval of chemical 
information and publications in computer networks and databases. 

 
   513  701 สัมมนาเคมี 1         1(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry I) 
      สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมี 
     Seminar on topics of interest in chemistry. 
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   513  702 สัมมนาเคมี 2         1(0-2-1) 
      (Seminar in Chemistry II) 
         สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมี 
     Seminar on topics of interest in chemistry. 
 
   513  703 สัมมนาเคมี 3         1(0-2-1) 
     (Seminar in Chemistry III) 
     สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมี 
     Seminar on topics of interest in chemistry. 
 
   513  704 สัมมนาเคมี 4         1(0-2-1) 
     (Seminar in Chemistry IV) 
     สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมี 
     Seminar on topics of interest in chemistry. 
  
 
   513  705 ความปลอดภัยและจรรยาบรรณส าหรับงานวจัิย         1(1-0-2) 
                           (Safety and Ethics for Research) 
    แนวความคิด เทคนิค ความปลอดภยัและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใน

หอ้งปฏิบติัการเคมี 
    Concepts, techniques, safety, and ethics involved chemistry laboratory work.  
 
   513 706 สเปกโทรสโกปีข้ันสูง                                    3(3-0-6) 
      (Advanced Spectroscopy) 

 ความกา้วหนา้ในหลกัการและทฤษฎีในสเปกโทรสโกปี ความกา้วหนา้ทาง 
   อินฟราเรด  นิวเคลียร์แมกเนติคเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรเมตรีในการพิสูจน์ 
   โครงสร้างทางเคมี    

 Advances in principles and theory in spectroscopy. Current advances in  
   infrared, nuclear magnetic resonance and mass spectrometry for the elucidation of the  
   chemical structures. 
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   513 711 เคมีอนินทรีย์ 1         3(3-0-6) 
                         (Inorganic Chemistry I)           
    เคมีของธาตุหมู่หลกัและโลหะทรานซิชนั  สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม 

  Chemistry of the main group and transition metal elements. Symmetry and  
   group theory. 
 
   513 712 เคมีอนินทรีย์ 2                                                    3(3-0-6) 

        (Inorganic Chemistry II) 
                          เคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชนั จลนศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา 
    Chemistry of coordination compounds.  Kinetics and reaction mechanism. 

 
   513  713  การตรวจสอบลกัษณะสารประกอบอนินทรีย์     2(2-0-4) 
      (Characterization of Inorganic Compounds) 

   หลกัการตรวจสอบลกัษณะสารประกอบอนินทรีย ์ เทคนิคทางสเปก     
 โทรสโกปี การวเิคราะห์พื้นผิวและองคป์ระกอบของของแขง็อนินทรีย ์

                 Principles of characterization of  inorganic compounds.  Spectroscopic 
techniques.  Surface and composition analyses of inorganic solids. 

 
 

   513  714 การเร่งปฏิกริิยาววิธิพนัธ์                                    2(2-0-4) 
   (Heterogeneous Catalysis) 

หลกัการของการเร่งปฏิกิริยาแบบววิธิพนัธ์ ประเภทของตวัเร่งปฏิกิริยาแบบ 
ววิธิพนัธ์ การดูดซบัและเคมีพื้นผิวของตวัเร่งปฏิกิริยา จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาท่ีมีตวัเร่ง 
แบบวิวิธพันธ์ การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา เทคนิคการตรวจสอบลักษณะของตัวเร่ง
ปฏิกิริยา กลไกการเส่ือมสภาพและการฟ้ืนฟูสภาพของตวัเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์
ตวัเร่งปฏิกิริยาววิธิพนัธ์ในงานวจิยัและอุตสาหกรรม 

Principles of heterogeneous catalysis.  Classification of heterogeneous  
  catalysis. Adsorption and surface chemistry of heterogeneous catalysts.  Kinetics of  
  heterogeneous catalytic reactions.  Catalyst preparations.  Techniques for catalyst  
  characterization. Mechanisms of catalyst deactivation and regeneration.  Applications  
  of heterogeneous catalysts in research work and industry. 
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   513  715  วสัดุนาโนอนินทรีย์                                  2(2-0-4) 
      (Inorganic Nanomaterials) 

      ความรู้พื้นฐานทางดา้นนาโนเทคโนโลย ีประเภทของวสัดุนาโน  
   การสังเคราะห์วสัดุนาโน การตรวจสอบลกัษณะของวสัดุนาโน การประยกุตว์สัดุนาโน 
   ในงานวจิยัและอุตสาหกรรม ผลกระทบของวสัดุนาโนต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
      Basic knowledge of nanotechnology. Classification of nanomaterials.  
   Syntheses of nanomaterials.  Characterizations of nanomaterials.  Applications of  
   nanomaterials in research and industries.  The impacts of nanomaterials on 
   humans and environment. 
 
   513  716 เคมีออร์แกโนเมทลัลกิ                     2(2-0-4) 

  (Organometallic Chemistry) 
     สารประกอบออร์แกโนเมทลัลิก ชนิดของลิแกนด ์ การเรียกช่ือ พนัธะ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและความวอ่งไวของปฏิกิริยา การตรวจสอบลกัษณะ 
ปฏิกิริยาและกลไกปฏิกิริยา การประยกุต ์  

    Organometallic complexes.  Types of ligands. Nomenclature. Bonding.  
  Structure-reactivity relationship. Characterization. Reactions and reaction  
  mechanisms. Applications. 

 
   513  717 จลนศาสตร์และกลไกการเกดิปฏิกริิยาในเคมีอนินทรีย์  2(2-0-4) 
                                      (Kinetics and Mechanism in Inorganic Chemistry) 

    อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอตัรา วธีิการทดลองและการวเิคราะห์ 
  ขอ้มูลทางดา้น จลนเคมี ปฏิกิริยาท่ีเกิดรวดเร็ว ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่ออตัราปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาในสารละลาย การเร่งปฏิกิริยา  
     Rate of chemical reactions. Rate law. Experimental methods and analyses 
   of kinetic data. Fast reactions. Temperature dependence of reaction rates. Reactions  
   in solutions. Catalysis. 

 
   513  718 วสัดุผสมชีวอนินทรีย์       2(2-0-4) 

  (Bioinorganic Hybrid Materials) 
 บทน าเก่ียวกบัวสัดุผสมชีวอนินทรีย ์ การจ าแนกและวธีิการสังเคราะห์วสัดุ
ผสม การตรวจสอบลกัษณะเชิงสเปกโทรสโกปี การวเิคราะห์พื้นผวิ สมบติัเชิงกลและ
สมบติัเชิงฟิสิกส์อ่ืนๆ ของวสัดุ การประยกุตท่ี์รวมถึงการสร้างกระดูกเทียม การขนส่งยา 
ตวัตรวจจบั การดูดซบัและหีบห่อฉลาด 
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  Introduction to bioinorganic hybrid materials. Classification and synthetic 
methods of hybrid materials. Spectroscopic characterizations. Surface analyses. 
Mechanical and other physical properties of the materials. Applications including 
artificial bone regeneration, drug delivery, sensor, adsorption, and smart packaging. 

 
   513  721  อุณหพลศาสตร์เคมี        2(2-0-4) 

   (Chemical Thermodynamics) 
          สมบติัของแก๊ส กฎขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร์ งานและความร้อน พลงังาน
ภายใน การเปล่ียนแปลงเอนทาลปี ความจุความร้อน กฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
เอนโทรปีและการเปล่ียนแปลง ศกัยเ์คมี พลงังานเฮลม์โฮลทส์และกิบส์ การ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพของสารบริสุทธ์ิและสารผสม ปริมาณพาร์เชียลโมลาร์ 
แผนภาพเฟส สมดุลเฟส กฎเฟส 
   Properties of gases. The first law of Thermodynamics. Work and heat. 

 Internal energy. Enthalpy changes. Heat capacity. The second law of 
Thermodynamics. Entropy and entropy changes. Chemical potential.  Helmholtz and 
Gibbs energies. Physical transformation of pure substances and mixtures.  Partial 
molar quantities.  Phase diagram. Phase equilibrium.  Phase rule. 

     
 

   513  722  จลนศาสตร์เคมี         2(2-0-4) 
  (Chemical Kinetics) 

 อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คร่ึงชีวติ การหากฎอตัรา ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อ
อตัราปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทฤษฏีการเกิดปฏิกิริยาท่ีมีสารตั้งตน้สอง
โมเลกุล ปฏิกิริยาลูกโซ่ ตวัเร่งปฏิกิริยา   
 Rates of chemical reactions. Half-life. Determination of the rate law. 
Temperature dependence of reaction rate. Reaction mechanism. Theories of 
bimolecular reactions. Chain reactions. Catalysts. 

 
513 723  เคมีควอนตัม         2(2-0-4) 

  (Quantum Chemistry) 
    ทฤษฎีควอนตมั อนุภาคในกล่อง การสั่นแบบฮามอนิก โมเมนตมัเชิงมุม

ฟังกช์นัคล่ืนของไฮโดรเจนอะตอม ระเบียบวธีิการแปรค่า ทฤษฎีฮาร์ทรี-ฟอกค ์ ทฤษฎี
การรบกวน ทฤษฎีเชิงฟังกช์นัความหนาแน่น 
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    Quantum theory. Particle in a box. Harmonic oscillation. Angular 
momentum. Wave function of hydrogen atom. Variational principle. Hartree-Fock 
theory. Perturbation theory.  Density functional theory.  

 
   513  724  เคมีไฟฟ้าส าหรับเคมีฟิสิกลั              2(2-0-4) 

   (Electrochemistry for Physical Chemistry) 
 แอกติวิตี การเคล่ือนท่ีของไอออนในสารละลาย การน าไฟฟ้าของไอออนใน
สารละลาย อิเล็กโทรด สมดุลและปฏิกิริยาบนผวิอิเล็กโทรด เซลลไ์ฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยา
ไฟฟ้า เคมีในการผลิตพลงังาน เคมีไฟฟ้าในกระบวนการอุตสาหกรรม  

 Activity.  Ion transport in solution. Ionic conductivity in solution. 
Electrodes.  Equilibrium and reaction on the electrode interface.  Electrochemical 
cells. Electrochemical energy conversion.  Industrial electrochemical processes.   

 
   513  731  การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 1        2(2-0-4)  

  (Analytical Spectrometry I)  
 หลกัการ เคร่ืองมือ กระบวนการวเิคราะห์ และการประยกุตว์ธีิอะตอมมิกสเปก
โทรเมตรี 
 Principles, instrumentation, methodology, and applications of atomic 
spectrometric methods. 

 
   513  732  การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 2      2(2-0-4)  

  (Analytical Spectrometry II)  
       หลกัการ เคร่ืองมือ กระบวนการวเิคราะห์ และการประยกุตว์ธีิอลัตราไวโอเลต
และวซิิเบิล อินฟราเรด รามาน นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และ แมสสเปกโทรเมตรี 
 Principles, instrumentation, methodology and applications of ultraviolet and 
visible, infrared, Raman, nuclear magnetic resonance and mass spectrometries. 

 
   513  733  การวเิคราะห์โดยวธีิเคมีไฟฟ้า                                             2(2-0-4) 
    (Electrochemical Analysis) 

  พื้นฐานอุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและอิ
เล็กโทรไลต ์เทคนิคทางโพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี และโครโนเมตรี เซนเซอร์เชิง
เคมีไฟฟ้า 
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 Fundamentals of thermodynamics and kinetics of electrochemical reactions. 
Electrodes and electrolytes. Potentiometric, voltammetric, and chronometric 
techniques. Electrochemical sensors. 

   
    513  734  การวเิคราะห์โดยวธีิโครมาโทกราฟี                                    2(2-0-4) 

   (Chromatographic Methods for Analysis) 
 หลกัการของโครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี ลิควคิโคมาโทกราฟีและท่ี
ร่วมกบัเทคนิคอ่ืน ซูเปอร์คริทิคลัฟลูอิดโครมาโทกราฟี และแคพิลารีอิเล็กโทรโฟริซิส 
 Principles of chromatography. Gas chromatography, liquid chromatography, 
and hyphenated techniques. Supercritical fluid chromatography and capillary 
electrophoresis. 

 
   513   735  ปฏิบัติการวเิคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 1     1(0-3-0)  

  (Instrumental Analysis Laboratory I)  
           การทดลองท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใน 513 731 การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทร
เมตรี 1 และ 513 733 การวเิคราะห์โดยวธีิเคมีไฟฟ้า 
  Experiments related to the contents in 513 731 Analytical Spectrometry I 
and 513 733 Electrochemical Analysis. 

 
   513  736  ปฏิบัติการวเิคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 2     1(0-3-0)  

  (Instrumental Analysis Laboratory II) 
 การทดลองท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใน 513 732 การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทร
เมตรี 2 และ 513 734 การวเิคราะห์โดยวธีิโครมาโทกราฟี 
 Experiments related to the contents in 513 732 Analytical Spectrometry II 
and 513 734  Chromatographic Methods of Analysis. 

 
   513  741  ชีวเคมี 1                  3(3-0-6) 

  (Biochemistry I) 
    โครงสร้างและหนา้ท่ีขององคป์ระกอบส าคญัของเซลล ์  น ้า  และชีวโมเลกุล

ชนิดต่าง ๆ  เยือ่หุม้เซลลแ์ละการขนส่ง  โครงสร้าง  จลนศาสตร์  กลไกการท างานและ
การควบคุมการท างานภายในเซลลข์องเอนไซม์ 

    The structures and functions of the major classes of cellular constituents: 
water and the various biomolecules. Biological membranes and transport. Structure.  
Kinetics. Mechanism and cellular regulation of enzymes. 
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   513  742 ชีวเคมี  2                  3(3-0-6) 

   (Biochemistry II) 
     ชีวพลงังานศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ เมตาบอลิซึมหลกัในส่ิงมีชีวติ การ

ควบคุมและการประสานงานร่วมกนัของวถีิเมตาบอลิซึม  โครงสร้าง  หนา้ท่ีและ 
เมตาบอลิซึมของกรดนิวคลีอิค เทคโนโลยดีีเอน็เอสายผสม   

  Bioenergetics and thermodynamics.  The central metabolic pathways.   
  Regulation and integration of metabolism.  Structure, function, and metabolism  

of nucleic acid.  Recombinant DNA technology. 
 
   513  743 เทคนิคในการวจัิยทางชีวเคมี      2(2-0-4) 

  (Techniques in Biochemical Research) 
     หลกัการและเทคนิคในห้องปฏิบติัการวจิยัทางชีวเคมี เช่น วธีิโครมาโทกราฟี 

อิเลคโตรโฟลิซิส สเปกโทรโฟโตเมตรี การแยกใหบ้ริสุทธ์ิของเอนไซม ์จลนศาสตร์ของ
เอนไซม ์ การตรวจสอบลกัษณะของชีวโมเลกุล วธีิการและเคร่ืองมือทนัสมยัท่ีใชใ้นการ
หาโครงสร้างและศึกษาการท างานของชีวโมเลกุล 

      Principles and techniques used in biochemical research laboratory: 
chromatographic methods, electrophoresis, spectrophotometry, enzyme purification, 
enzyme kinetics, and characterization of biomolecules.  Modern biochemical and 
instrumental methods for elucidating the structural and functional properties of the 
biomolecules. 

     
   513  744 ชีวเคมีฟิสิกลั         3(3-0-6) 

   (Physical Biochemistry) 
      หลกัการทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีควบคุมโครงสร้างและหนา้ท่ีของชีวโมเลกุล 

วธีิการในการตรวจสอบลกัษณะและการแยกชีวโมเลกุล ทฤษฎีและการใชป้ระโยชน์
ของเคร่ืองมือและเทคนิคทางชีวเคมีและชีวฟิสิกส์ในปัจจุบนั   
 Physico-chemical principles governing biological macromolecular structure 
and function. Methods for characterization and separation of biomolecules.  Theory 
and applications of current biochemical/biophysical instrumentation and techniques. 
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   513  745 เทคโนโลยดีีเอ็นเอสายผสม      3(2-3-4) 
   (Recombinant DNA Technology) 

    หลกัการและวธีิการเก่ียวกบัเทคโนโลยดีีเอ็นเอสายผสมรวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน ์ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัทกัษะทางพนัธุวศิวกรรม การแยกดีเอน็เอ   การท า
แผนท่ีรีสตริกชัน่  การโคลนและคดัเลือกยนี   การแสดงออกของยนี   เจลอิเลคโตรโฟรี
ซีส ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การหาล าดบัเบสของดีเอ็นเอ และเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Recombinant DNA methodologies as well as some of applications for the 
techniques.  Hands-on experience with the key skills in genetic engineering.  DNA 
isolation. Restriction enzyme mapping. Gene cloning and selection. Gene expression. 
Gel electrophoresis. Polymerase chain reaction. DNA sequencing and related 
techniques. 

 
   513  746  ชีวเคมีของเมมเบรน                             2(2-0-4) 

  (Membrane Biochemistry)  
            ชีวเคมีและชีวฟิสิกส์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของเมมเบรน ลิปิดและ

โปรตีนท่ีเป็นองคป์ระกอบของเมมเบรน   ความหลากหลายของลิปิด   แบบจ าลองของ
เมมเบรน ลิโปโซม  ชีวสังเคราะห์ของเมมเบรน  ไซโตสเกเลตนั  การขนส่งสารผา่นเขา้
ออกเมมเบรน การหลอมรวมกนัของเมมเบรน  และการส่งสัญญาณผา่นเมมเบรน 

         Biochemical and biophysical aspects of biomembrane structure and function. 
Membrane lipids and proteins.  Lipid polymorphism.  Model membranes.  Liposomes. 
Membrane biogenesis.  Cytoskeleton. Membrane trafficking. Membrane fusion and 
signal transduction across membranes. 

 
   513  750 การจัดการสารเคมีอนัตราย       2(2-0-4) 

   (Hazardous Chemical Management) 
 การจดัการสารเคมีอยา่งปลอดภยั การเก็บ  การใช ้  การขนส่ง  การน ากลบัมา
ใชใ้หม่ การบ าบดั และการก าจดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การผลิตเคมีภณัฑจ์ากทรัพยากรท่ี
น ากลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยใชก้รรมวธีิท่ีมีประสิทธิภาพ  การใชต้วัท าละลาย รีเอเจนตแ์ละ
ตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปฏิกิริยาอินทรียท่ี์มีน ้าเป็นตวัท าละลาย 
 Chemical safety management: storage, utilization, transportation, recycling, 
efficient treatments and disposals. Production of chemicals from renewable resources 
by efficient methods.  The use of environmentally benign solvents, reagents and 
catalysts. Organic reactions in aqueous media. 
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   513  751 เคมีอนิทรีย์ฟิสิกลัข้ันสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Physical Organic Chemistry) 

 การประยกุตใ์ชอุ้ณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์เพื่อศึกษากลไกของปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและความวอ่งไวของปฏิกิริยา 
 Application of thermodynamics and kinetics to the study of organic reaction 
mechanisms.  Structure-activity relationships. 

    
   513  752 สเปกโทรสโกปีข้ันสูงในเคมีอินทรีย์     3(3-0-6) 

   (Advanced Organic Spectroscopy) 
 ความกา้วหนา้ทางอินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโคปี 
และแมสสเปกโทรเมตรีท่ีใชใ้นการพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย ์
 Current advances in infrared, nuclear magnetic resonance spectroscopies and 
mass spectrometry for the elucidation of organic structures. 

 
   513  753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1    3(3-0-6) 

   (Advanced Organic Synthesis I) 
 ยทุธศาสตร์ในการสังเคราะห์โมเลกุลเป้าหมายต่างๆ วิธีการดิสคอนเนกชนั 
การสังเคราะห์ท่ีมีความจ าเพาะและการใชรี้เอเจนตจ์ าเพาะในการสังเคราะห์ทางเคมี
อินทรีย ์
 Strategy in organic synthesis leading to various target molecules.  The 
disconnection approach.  Selectivity in organic synthesis and the use of specific 
reagents. 

 
   513  754 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ข้ันสูง 2    2(2-0-4) 

   (Advanced Organic Synthesis II) 
 ความกา้วหนา้ในวธีิการสังเคราะห์สารประกอบอินทรียป์ระเภทต่างๆท่ี
น่าสนใจโดยเนน้กลุ่มสารท่ีมีความส าคญัทางชีวภาพ 
 Current advances in synthetic approaches for selected classes of organic 
compounds with emphasis on compounds of biological importance. 

 
   513 755 เคมีเฮทเทอโรไซคลกิ        2(2-0-4) 

  (Heterocyclic Chemistry) 
 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกโดยเนน้สารใน
ระบบเฮทเทอโรอโรเมติก อนุพนัธ์ของสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกท่ีมีวงซ่ึงประกอบ 
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ดว้ยอะตอมตั้งแต่สามถึงหกอะตอม  สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกบางประเภทท่ีมีเฮท
เทอโรอะตอมมากกวา่สองอะตอม  สารท่ีมีวงซ่ึงประกอบดว้ยอะตอมตั้งแต่เจด็อะตอม
หรือมากกวา่ 
 Synthesis and reactions of heterocyclic compounds with special emphasis on 
heteroaromatic systems.  Three to six-membered heterocyclic derivatives.  Some 
heterocyclic compounds with more than two heteroatoms. Seven-membered and larger 
rings. 

   513  756 เคมีผลติภัณฑ์ธรรมชาติ       3(3-0-6) 
   (Natural Products Chemistry) 

 การจ าแนกชนิดและกระบวนการชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
การพิสูจน์โครงสร้างและการสังเคราะห์สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีมีความส าคญั 
 Classification and biosynthesis of natural products.  Structure elucidation 
and synthesis of important natural products. 

 
   513 757 การประยุกต์โลหะทรานซิชันในการสังเคราะห์ทางเคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

   (Applications of Transition Metals in Organic Synthesis) 
 การใช้โลหะทรานซิชันในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย ์เคมีออร์แกนโน

เมทลัลิก โครงสร้าง การเกิดพนัธะ และกลไกการเกิดปฏิกิริยา การใช้ลิแกนด์ท่ีมีความ
วอ่งไวใน สารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทรานซิชนัในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย ์
 Uses of transition metals in organic synthesis.  Organometallic chemistry: 
structure, bonding, and reaction mechanisms.  Uses of the reactive ligands of the 
transition metal complexes in organic synthesis.   

    
   513 758 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์แบบอสมมาตร   2(2-0-4) 

   (Asymmetric Organic Synthesis)     
 ออกซิลิอารี รีเอเจนต ์ และตวัเร่งปฏิกิริยาแบบไครัลรุ่นใหม่ในปฏิกิริยาเคมี
อินทรียแ์บบอสมมาตร ปฏิกิริยาแบบไดอะสเตริโอซีเลคทีฟของสารตั้งตน้ท่ีเป็นไครัล 
การประยกุตใ์นการสังเคราะห์สารประกอบอินทรียท่ี์มีโครงสร้างซบัซอ้น 
 New generation of chiral auxiliary, chiral reagents and chiral catalysts in 
asymmetric organic reactions. Diastereoselective reactions of chiral starting materials.  
Applications in synthesis of complex organic molecules. 
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   513  759  เคมีเชิงการแพทย์        2(2-0-4) 
  (Medicinal Chemistry) 

     สมบติัเชิงกายภาพ เคมีและเภสัชวทิยาของยา ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง
และการออกฤทธ์ิทางชีวภาพ วธีิการปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้พบยา ยทุธศาสตร์การ
คน้พบโดยอาศยัสารช้ีน า วธีิการออกแบบท่ีมีพื้นฐานเชิงโครงสร้างและเชิงกลไก 
รวมทั้งเทคนิคเชิงคอมบิเนทอเรียล  เมตาบอลิซึมของยา สารตน้ก าเนิดของยาและระบบ
การน าส่งยา 
 Physical, chemical and pharmacological properties of drugs. Quantitative 
Structure-Activity Relationship (QSAR).   Current methodologies involved in the drug 
discovery process: lead discovery strategies, structure-based and mechanism-based 
design methods and combinatorial techniques.  Drug metabolism:  prodrugs and drug 
delivery systems. 

 
   513  792 วทิยานิพนธ์             มีค่าเทยีบเท่า 36 หน่วยกิต 

   (Thesis) 
  หวัขอ้วิจยัทางเคมีภายใตค้วามดูแลของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
  Research topics in chemistry under the supervision of a thesis advisor. 
 

   513  793 วทิยานิพนธ์                                                      มีค่าเทยีบเท่า 12 หน่วยกติ 
   (Thesis) 
  หวัขอ้วิจยัทางเคมีภายใตค้วามดูแลของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
  Research topics in chemistry under the supervision of a thesis advisor. 

 
   513  811  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1      2(2-0-4) 

     (Selected Topics in Inorganic Chemistry I) 
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีอนินทรียแ์ละการประยกุต ์
  Topics of interest related to inorganic chemistry and their applications. 
 

   513  812  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2     2(2-0-4)                                              
    (Selected Topics in Inorganic Chemistry II) 
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีอนินทรียแ์ละการประยกุต ์
  Topics of interest related to inorganic chemistry and their applications. 
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   513  821  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 1                                             2(2-0-4) 
    (Selected Topics in Physical Chemistry I)  

  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีฟิสิกลัและการประยกุต ์ 
  Topics of interest related to physical chemistry and their applications. 

 
   513  822 เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 2                                             2(2-0-4) 
    (Selected Topics in Physical Chemistry II)    

       หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีฟิสิกลัและการประยกุต ์ 
  Topics of interest related to physical chemistry and their applications. 
  

   513  823  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 3                                           2(2-0-4) 
    (Selected Topics in Physical Chemistry III)                                    

  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีฟิสิกลัและการประยกุต ์ 
  Topics of interest related to physical chemistry and their applications. 
 

   513  831 เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 1      2(2-0-4)  
  (Selected Topics in Analytical Chemistry I)  
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์และการประยกุต ์
  Topics of interest related to analytical chemistry and their applications. 

 
   513  832 เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 2      2(2-0-4)  

  (Selected Topics in Analytical Chemistry II)  
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์และการประยกุต ์
  Topics of interest related to analytical chemistry and their applications. 
 

   513  833 เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 3     2(2-0-4)  
  (Selected Topics in Analytical Chemistry III)  
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์และการประยกุต ์
  Topics of interest related to analytical chemistry and their applications. 
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    513  841 เร่ืองคัดเฉพาะทางชีวเคมี 1            2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Biochemistry I) 
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางชีวเคมีและการประยกุต ์
  Topics of interest related to biochemistry and their applications. 
 

    513  842 เร่ืองคัดเฉพาะทางชีวเคมี 2            2(2-0-4) 
   (Selected Topics in Biochemistry II) 
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางชีวเคมีและการประยกุต ์
  Topics of interest related to biochemistry and their applications. 
 

   513  850  เคมีชีวอนิทรีย์         2(2-0-4) 
   (Bioorganic Chemistry) 

 การสังเคราะห์และหนา้ท่ีของชีวโมเลกุลและการน าไปใช ้ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งโครงสร้างและหนา้ท่ี การดดัแปลงเชิงเคมีของแมโครโมเลกุลทางชีววทิยาและ
ผลเชิงศกัยภาพท่ีเกิดข้ึน  พลวตัของชีวโมเลกุล 
 Synthetic and functional aspects of biomolecules and their applications; 
structure-function relationship. Chemical modifications of biological macromolecules 
and their potential effects. Dynamics of biomolecules. 

    
   513 851 เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอนิทรีย์       2(2-0-4) 

   (Selected Topics in Organic Chemistry) 
  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเคมีอินทรียแ์ละการประยกุต ์
  Topics of interest related to organic chemistry and their applications. 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร   

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลีย่ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผศ. ดร.วยา  พุทธวงศ ์

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)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  (2538) 

8 8 

2 ผศ. ดร.รัศมี   
ชยัสุขสันต ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

8 8 

3 อ. ดร.กุลทศัน์   
สุวฒัน์พิพฒัน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

10 10 

4 ผศ. ดร.พลัลภ  คนัธิยงค ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Organic Chemistry) Oregon State 
University, USA (2004) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2539) 

8 8 

5 อ. ดร.จิตนภา ศิริรักษ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

11 11 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดบั 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกลุ 

หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา 

สถาบัน  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผศ. ดร.กนกอร  ระยา้นิล 

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

8 8 

2 อ. ดร.กลุทศัน ์ สุวฒัน์พิพฒัน์ 
 

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

10 10 

3 อ. ดร.ชีวติา  สุวรรณชวลิต 
 

ปร.ด. (เคมี) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  (2552) 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย)์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(2548) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  (2546) 

10 10 

4 อ. ฉนัทนา  วยันิพิฐพงษ ์
 

วท.ม.(เคมีฟิสิกลั) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2537) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2533) 

9 9 

5 อ. ดร.ณฐัวรรณ  วรวรรโณทยั 
 

Ph.D. (Chemistry) University  of  Wisconsin, 
Madison, USA  (2011) 
B.S. (Chemistry) (High Distinction)  University of 
Virginia,  USA  (2005) 

10 10 

6 อ. ดร.ณิชนนัทน์          
เทพศุภรังษิกลุ 
 

Ph.D. (Environmental science and engineering) 
National University of Singapore, Singapore (2013) 
วท.ม. (เคมีวเิคราะห์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2545) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (2542) 

8 8 

7 ผศ. ดร.ดลฤดี  ฉิมพาลี 
 

Ph.D. (Analytical Chemistry) The  Queen’s 
University  of  Belfast,  UK  (1990) 
วท.ม. (เคมีวเิคราะห์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (2523) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (2521) 

8 8 
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ล าดบั 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกลุ 

หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา 

สถาบัน  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
8 รศ. ดร.ธนิต  ผิวน่ิม 

 
Ph.D. (Biochemistry) University  of  New South 
Wales,  Australia  (1980) 
B.Sc. Hons. (Biochemistry) University  of  New 
South Wales,  Australia  (1976) 

14 14 

9 ผศ. ดร.นรงค ์ ฉิมพาลี 
 

Ph.D. (Analytical Chemistry) The  Queen’s  
University  of   Belfast,  UK  (1990) 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2523) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (2521) 

10 10 

10 ผศ. ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ 
 

Ph.D. (Biochemistry)  University  of  Vienna, 
Austria  (1992) 
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหิดล (2525) 
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2522) 

14 14 

11   ผศ. ดร.นนัทนิตย ์ วานิชาชีวะ 
 

Ph.D. (Chemistry)  Worcester  Polytechnic  Institute, 
USA  (2007) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2544) 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์สภาวะแวดลอ้ม) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  (2541) 
วท.บ. (เคมี)  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (2536) 

8 8 

12 รศ. ดร.พรทิพย ์ ชยัมณี 
 

ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวทิยาลยัมหิดล  (2525) 
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวทิยาลยัมหิดล  (2519) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (2517) 

14 14 

13 อ. ดร.มูฮ าหมดั  นิยมเดชา 
 

ปร.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2557) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2545) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัทกัษิณ  (2542) 

8 8 

14 ผศ. ดร.รัชฎา  บุญเตม็ 
 

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

10 10 
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ล าดบั 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกลุ 

หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา 

สถาบัน  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
15 ผศ. ดร.รัศมี  ชยัสุขสนัต ์

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

8 8 

16 ผศ. ดร.วยา  พทุธวงศ ์
 

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

8 8 

17 รศ. ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 
 

Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania,  
Australia (1995) 
วท.ม. (เคมีฟิสิกลั) มหาวทิยาลยัมหิดล (2526) 
วท.บ. (เคมี)  มหาวทิยาลยัมหิดล (2524) 

9 9 

18 อ. ดร.ศิริรัตน์ ชูสกลุเกรียง 
 

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

8 8 

19 ผศ. ดร.อรนาถ  สุนทรวฒัน ์
 

Ph.D. (Biochemistry) University of Kansas,  
USA (1991) 
วท.ม. (ชีวเคมี)  มหาวทิยาลยัมหิดล (2526) 
วท.บ. (ชีววทิยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2522) 

14 14 

20 ผศ. ดร.พลัลภ  คนัธิยงค ์
 

Ph.D. (Organic Chemistry) Oregon State University, 
USA (2004) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2539) 

8 8 

21 อ. ดร.ภาณุพนัธ์  ลิมปชยาพร Dr. rer. nat. (Chemistry) University of Muenster, 
Germany (2012) 
Diplom (Chemie) University of Goettingen, 
Germany (2009) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2546) 

8 8 
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ล าดบั 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกลุ 
หมายเลขประจ าตวั

ประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา 
สถาบัน  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
22 อ. ดร.จิตนภา  ศิริรักษ ์ Ph.D. (Chemistry) University of Bristol, UK (2011) 

MSci (Chemistry) University of Bristol, UK (2007) 
9 9 

23 อ. ดร.พฒันาวศิว ์ สวา่งลาภ Ph.D. (Chemistry) Rice University, USA (2013) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2550) 

9 9 

24 อ. ดร.สุมนมาลย ์ จนัทร์เอ่ียม ปร.ด. (เคมีวเิคราะห์) มหาวทิยาลยัมหิดล (2556) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัศิลปากร  (2550) 

8 8 

25 อ. ดร.สุธินี เกิดเทพ ปร.ด. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2558) 
วท.ม. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2554) 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2552) 

9 9 

 
 3.2.3  อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั ต าแหน่ง   ช่ือ  สกลุ 
 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รศ. ดร.งามผอ่ง คงคาทิพย ์
 

Ph.D. (Organic Chemistry) Queen’s University of Belfast, 
UK (1981) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย)์ มหาวิทยาลยัมหิดล (2519)  
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2515) 

2 
 

 

ศ. ดร.อรวรรณ  ชยัลภากลุ 
 
 
 

Ph.D. (Analytical Chemistry)  The University of  New 
Mexico,  USA (1994) 
วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (2529) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล  (2525) 

3 
 

ผศ. ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา 
 
 
 

Ph.D. (Analytical Chemistry)  Liverpool John Moores 
University, UK  (1993) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (2532) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  (2530) 

4 
 

ดร. สมปอง ทองงามดี 
 
 

Ph.D. (Electrochemistry)  New  Mexico State  University,  
USA  (2004) 
M.S. (Chemistry) New Mexico State University, USA  
(2002) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2529) 
วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (2522) 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลกัสูตรก าหนดให้นกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ใน

ประเด็นปัญหาปัจจุบนัท่ีนกัศึกษาสนใจ  ประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ หรือประเด็นท่ี
เป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถน ามาต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อไปได ้โดยนกัศึกษาจะตอ้งสามารถอธิบายทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งและความรู้ในสาขาอ่ืนๆ ท่ีน ามาประยุกตใ์นการท าวิทยานิพนธ์  และมีขอบเขตวิทยานิพนธ์ท่ี
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษาผลการเรียนรู้ดงัน้ี 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

นกัศึกษามีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชีพ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีจิตสาธารณะ 

2. ดา้นความรู้ 

มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมีอย่างถูกต้อง รวมถึงความรู้พื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะน ามาอธิบายประกอบหลกัการและทฤษฎีในเคมีเฉพาะ
ดา้น และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พฒันาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเคมีและ
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง  

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

สามารถคิดวิเคราะห์ความรู้ทางเคมีท่ีได้อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ตามหลกักระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม  อีกทั้ งยงัมีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี

หลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 

4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี โดยสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะผูน้ าและสมาชิก
ท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองคก์รรวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 
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5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวเิคราะห์ประมวลผลเพื่อใชใ้นการ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 
5.3  ช่วงเวลา             

แผน ก แบบ ก 1  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 - ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 2  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 - ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

5.4  จ านวนหน่วยกติ           
แผน ก แบบ ก 1    วทิยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2    วทิยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต  
 

5.5  การเตรียมการ 
1. มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   

2. มีการก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา 

3. อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้และกระบวนการศึกษาคน้ควา้ 

4.  มีตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ใหศึ้กษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
1. นกัศึกษาสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์เพื่อก าหนดหวัขอ้และขอบเขตการท าวทิยานิพนธ์ โดยมี

คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบณัฑิตวทิยาลยัเป็นคณะกรรมการสอบ 

2. ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน/งานวจิยั จากการรายงานของนกัศึกษาตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากภาควชิา 

3. นกัศึกษาสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบณัฑิต

วทิยาลยัเป็นคณะกรรมการสอบ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี มุ่งพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่ๆ โดยใชก้ลยทุธ์หรือกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถและทกัษะในการท างาน
วจิยัและงานสร้างสรรคใ์นสาขาเคมี 

1. ก าหนดโครงการวจิยัท่ีน าความรู้ทางทฤษฎี  และการ
ปฏิบติัไปใชส้ร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่ 

2. มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางเคมีกบัวทิยาศาสตร์สาขาอ่ืน 

2. ส่งเสริมใหมี้โครงการวิจยัท่ีน าความรู้ทางเคมีไปบูรณา
การกบัวทิยาศาสตร์สาขาอ่ืน 

3. มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ ทั้ง
ทางดา้นพูด ฟัง อ่าน และเขียน 

3. จดัใหมี้การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เช่น 
การใหส้ัมมนาเป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
ต่างชาติมาใหส้ัมมนาหรือมาสอนในบางรายวชิา 

4. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ 
รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ทางดา้นเคมี 

4. ใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการ
เรียนรู้เทคนิคในดา้นต่าง ๆ ทั้งในวชิาเรียน และในงานวจิยั 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นักศึกษาตอ้งพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา เพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชา
ตอ้งพยายามสอดแทรก และเนน้ใหน้กัศึกษาเห็นถึงความส าคญัใน 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  

2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

1.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
2.  มีระเบียบวนิยั  
3.  มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
4.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
5.  มีจิตสาธารณะ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  
2.  ส่งเสริมใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เนน้ใหน้กัศึกษามีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ทั้งในเร่ือง

การสอบและการท างานวิจยั 
3.  เนน้ให้ตระหนกัถึงคุณค่าของงานวจิยัท่ีท า  และการตีพิมพท์างวชิาการวา่จะตอ้งไดม้า

จากผลการทดลองจริงและไม่ไดค้ดัลอก ผลงานของผูอ่ื้นมา  
4.  เนน้ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
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2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษา ไดแ้ก่ การเขา้ชั้นเรียน การส่งงาน การเขา้ร่วม

กิจกรรม 
 2.  ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และความรับผดิชอบในการ

ท างานวจิยั 
 3.  ประเมินผลจากความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1.  มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในวชิาเคมี 
 2.  มีความรู้ความเขา้ใจทางเคมีท่ีจะน ามาอธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ  
 3.  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ พฒันาความรู้ใหม่ในดา้นเคมีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆท่ีจะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1.  ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฏีและประยุกต์ในทาง

ปฏิบติัโดยเฉพาะการท างานวจิยั 
 2.  ก าหนดให้นกัศึกษามีการคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีการอภิปรายในห้องเรียน ทั้งน้ีให้เป็นไป

ตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้นๆ 
 3.  มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์โดยตรงทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลยั และ

วทิยากรต่างชาติมาเป็นวทิยากรพิเศษ  
 4.  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมการประชุมทางวชิาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหก้บันกัศึกษาใน

แนวกวา้ง 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1.  ประเมินจากการสอบ 
 2.  ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท าและน าเสนอรายงานหนา้ชั้น 
 3.  ประเมินจากการน าเสนอผลงานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการ 
 4.  ประเมินผลงานการวิจัยของนักศึกษาจากคณะกรรมการทั้ งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.  สามารถคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
 2.  สามารถน าความรู้ทางเคมีไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ  
      เหมาะสม 
 3.  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีหลากหลาย

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
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2.3.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1.  จดัให้มีการคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีการน าเสนอผลงานจากการคน้ควา้ และมีการอภิปราย

ในหอ้งเรียนหรือในหอ้งสัมมนา 
 2.  ใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการท างานวจิยัดว้ยตนเองโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยให ้
       ค  าแนะน า 
 3.  ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมและน าเสนอผลงานวจิยัในงานประชุมทางวชิาการ 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1.  ประเมินจากขอ้สอบท่ีเนน้ให้นกัศึกษาไดคิ้ด วเิคราะห์ อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา

โดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมา  
 2.  ประเมินจากทกัษะท่ีนกัศึกษาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท างานวจิยั  

2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 1.  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 2.  มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์รรวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน 
 3.  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 1.  ใชก้ารสอนท่ีก าหนดใหมี้กิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  
 2.  มอบหมายงานท่ีตอ้งท าเป็นรายบุคคล 
 3.  มอบหมายงานท่ีตอ้งประสานกบับุคคล องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

 1.  ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในหอ้งเรียนและหอ้งสัมมนา 
 2.  ประเมินจากความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและงานวจิยั 

2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเชิงสถิติในการวิเคราะห์ ประมวลผล 

แกปั้ญหาและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งการเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษ  เพื่อการคน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมี  
      ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 



                                                                                 44                                                               มคอ. 2 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์   
      ประมวลผล แกปั้ญหา ในรายวชิาท่ีเรียน และในงานวจิยั 
 2.  เนน้การสอนท่ีมีกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสนกัศึกษาไดสื้บคน้ขอ้มูลจาก 

แหล่งขอ้มูลอิเล็คโทรนิกส์ต่างๆ ดว้ยตวัเอง รวมทั้งให้น าเสนองานท่ีไดศึ้กษามาโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม และน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งในรูปแบบ
โปสเตอร์และบรรยาย  

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.  ประเมินความสามารถในการอธิบาย อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอในชั้น
เรียน 

 2.  ประเมินจากการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน โดยมีการเลือกใชเ้ทคโนโลยี 
      สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum    
     Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี 
 คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
 2.  มีระเบียบวนิยั  
 3.  มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 4.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5.  มีจิตสาธารณะ 
 

 ความรู้ 
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในวชิาเคมี 
 2.  มีความรู้ความเขา้ใจทางเคมีท่ีจะน ามาอธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ  
 3.  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ พฒันาความรู้ใหม่ในดา้นเคมีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆท่ีจะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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ทกัษะทางปัญญา 
 1.  สามารถคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
 2.  สามารถน าความรู้ทางเคมีไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 3.  มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได ้
      อยา่งถูกตอ้งและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
 

 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1.  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 2.  มีความความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์รรวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน 
 3.  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 

 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.   สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และเชิงสถิติในการวเิคราะห์ ประมวลผล แกปั้ญหา  
       และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.   มีทกัษะในการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง 
       การเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.   มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษ  เพื่อการคน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 
 
 



                                                                                 46                                                               มคอ. 2 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลกั                                 ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
513 534 การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์ O   O    O   O O        
513 536 นาโนเทคโนโลยสี าหรับเคมีวเิคราะห์                        O   O    O   O O        
513 537 การวเิคราะห์น ้า O   O    O   O O        
513 538 เคมีวเิคราะห์เชิงชีวภาพ O   O    O   O O        
513 542 ชีวเคมีของพืช O   O    O   O O        
513 543 ชีวเคมีของโภชนาการ O   O    O   O O        
513 544 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์ O   O    O   O O        
513 660 เทคโนโลยสีารสนเทศในเคมี O   O    O   O O        
513 701 สัมมนาเคมี 1            O    O  O  
513 702 สัมมนาเคมี 2            O    O  O  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
513 703 สัมมนาเคมี 3            O    O  O  
513 704 สัมมนาเคมี 4            O    O  O  
513 705 ความปลอดภยัและจรรยาบรรณ
ส าหรับงานวจิยั 

O   O    O   O O       
 

513 706 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง O   O    O   O O        
513 711 เคมีอนินทรีย ์1 O   O    O   O O        
513 712 เคมีอนินทรีย ์2 O   O    O   O O        
513 713 การตรวจสอบลกัษณะสารประกอบ 
อนินทรีย ์     

O   O    O   O O        

513 714 การเร่งปฏิกิริยาววิธิพนัธ์ O   O    O   O O        
513 715 วสัดุนาโนอนินทรีย ์ O   O    O   O O        
513 716 เคมีออร์แกโนเมทลัลิก O   O    O   O O        
513 717 จลนศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา
ในเคมีอนินทรีย ์

O   O    O   O O        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
513 718 วสัดุผสมชีวอนินทรีย ์ O   O    O   O O        
513 721 อุณหพลศาสตร์เคมี O   O    O   O O        
513 722 จลนพลศาสตร์เคมี O   O    O   O O        
513 723 เคมีควอนตมั O   O    O   O O        
513 724 เคมีไฟฟ้าส าหรับเคมีฟิสิกลั O   O    O   O O        
513 731 การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 1 O   O    O   O O        
513 732 การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 2 O   O    O   O O        
513 733 การวเิคราะห์โดยวธีิเคมีไฟฟ้า O   O    O   O O        
513 734 การวเิคราะห์โดยวธีิโครมาโทกราฟี O   O    O   O O        
513 735 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 1 O   O    O   O O        
513 736 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2 O   O    O   O O        
513 741 ชีวเคมี 1 O   O    O   O O        
513 742 ชีวเคมี  2 O   O    O   O O        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
513 743 เทคนิคในการวจิยัทางชีวเคมี O   O    O   O O        
513 744 ชีวเคมีฟิสิกลั O   O    O   O O        
513 745 เทคโนโลยดีีเอน็เอสายผสม O   O    O   O O        
513 746 ชีวเคมีของเมมเบรน O   O    O   O O        
513 750 การจดัการสารเคมีอนัตราย O   O    O   O O        
513 751 เคมีอินทรียฟิ์สิกลัขั้นสูง O   O    O   O O        
513 752 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์ O   O    O   O O        
513 753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 O   O    O   O O        
513 754 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2 O   O    O   O O        
513 755 เคมีเฮเทอโรไซคลิก O   O    O   O O        
513 756 เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ O   O    O   O O        
513 757 การประยกุตโ์ลหะทรานซิชนัในการ
สังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย ์

O   O    O   O O        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
513 758 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรียแ์บบ
อสมมาตร 

O   O    O   O O        

513 759 เคมีเชิงการแพทย ์ O   O    O   O O        
513 792 วทิยานิพนธ์  O                O  
513 793 วทิยานิพนธ์  O                O  
513 811 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอนินทรีย ์1 O   O    O   O O        
513 812 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอนินทรีย ์2 O   O    O   O O        
513 821 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 1 O   O    O   O O        
513 822 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 2 O   O    O   O O        
513 823 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีฟิสิกลั 3 O   O    O   O O        
513 831 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 1  O   O    O   O O        
513 832 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 2 O   O    O   O O        
513 833 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 3  O   O    O   O O        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
513 841 เร่ืองคดัเฉพาะทางชีวเคมี 1 O   O    O   O O        
513 842 เร่ืองคดัเฉพาะทางชีวเคมี 2 O   O    O   O O        
513 850 เคมีชีวอินทรีย ์  O   O    O   O O        
513 851 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอินทรีย ์  O   O    O   O O        
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  2550  หมวดท่ี 4  และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลงั 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดใหมี้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศึกษา 
(1)  การทวนสอบระดับรายวิชา   มีการประเมินและวดัผลการศึกษาตามลักษณะเฉพาะของ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการสุ่ม
ประเมินขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและ/หรือภายนอก  

ในทุกรายวิชามีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา และน าผลการประเมินดงักล่าว
ไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

ประเมินความสามารถของนกัศึกษาในการแกปั้ญหางานวจิยัจากกรณีศึกษา 
(2)  การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบนัการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    

มีการติดตามสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิตท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองและน าผลวจิยัท่ีได้
ยอ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลกัสูตร  โดยอาจด าเนินการไดด้งัน้ี 

(1) ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษาในดา้นของ
ระยะ เวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

(2) การส ารวจความเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตโดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ  เช่น ปีท่ี 1  ปีท่ี 3 เป็นตน้ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึง

พอใจในดา้นความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของบณัฑิตท่ีจะจบการศึกษาและเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิา
ท่ีเรียน  รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต  รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตรให้ดียิง่ข้ึน 
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(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลกัสูตรหรืออาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้  และการพฒันาองค์
ความรู้ของนกัศึกษา  

(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได ้ เช่น  จ  านวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ จ านวน
สิทธิบตัร  จ  านวนรางวลัทางสังคมและวชิาชีพ      
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

ผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 ส าหรับหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1  
(1) สอบวทิยานิพนธ์ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัผา่น และไดส่้งวทิยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
(2) การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ได้ศึกษา

รายวิชาต่างๆท่ีก าหนด และไดห้น่วยกิตวิทยานิพนธ์มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต และผลงานวิทยานิพนธ์
จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ
หรือระดบัชาติท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ปี 2556 เช่น ISI, Scopus หรือ TCI (Thai-Journal Citation Index) โดยผลงานท่ีเผยแพร่จะต้องตีพิมพ์
ภายหลงัการไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์จากบณัฑิตวทิยาลยัแลว้ หรือส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือส่ิงพิมพ์
จากงานประชุมวชิาการ (Proceeding) โดยมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดว้า่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) เพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความ 

(3) นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง โดยเสนอผลงานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในรูปแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ 
ซ่ึงจะปรากฏเป็นส่วนหน่ึงของภาคผนวกในวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

(4) มีคุณสมบติัอ่ืนๆครบถ้วนตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
 ส าหรับหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2  

(1) ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
(2) สอบวทิยานิพนธ์ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัผา่น และไดส่้งวทิยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
(3) การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ได้ศึกษา

รายวิชาต่างๆ ตามท่ีก าหนด และไดห้น่วยกิตครบถว้นเป็นจ านวนหน่วยกิต 24 หน่วยกิต และวทิยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน
ได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติหรือระดบัชาติท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ปี 2556 เช่น ISI, Scopus หรือ TCI (Thai-
Journal Citation Index) โดยผลงานท่ีเผยแพร่จะตอ้งตีพิมพ์ภายหลงัการไดรั้บอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์
จากบณัฑิตวิทยาลยัแลว้ หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือส่ิงพิมพจ์ากงานประชุมวิชาการ (Proceeding) โดย
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มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดว้า่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อพิจารณาคุณภาพของ
บทความ 

(4) นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง โดยเสนอผลงานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในรูปแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ 
ซ่ึงจะปรากฏเป็นส่วนหน่ึงของภาคผนวกในวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

(5) มีคุณสมบติัอ่ืนๆครบถ้วนตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
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หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เร่ืองนโยบายของมหาวิทยาลยั คณะ และ ภาควิชา และ รายละเอียดของ
หลกัสูตร และการจดัท ารายละเอียดรายวชิา กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ   
 1.2   ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้เร่ิมท างานวิจัย โดยให้ค  าแนะน าด้านการหาทุนวิจัย การตีพิมพ์
ผลงานวจิยัในวารสารทั้งในและต่างประเทศ และการผลิตผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ เช่นการเขียนต ารา  
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาความรู้และทกัษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์การพฒันาการสอน การวดัผลและการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  
2.1.2 มีการประชุมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข

ระหวา่งอาจารยใ์นสาขาวชิา  
2.2  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 สนบัสนุนใหอ้าจารยท์  าวจิยั โดยสนบัสนุนค่าใชจ่้าย อุปกรณ์ และ สารเคมี  
2.2.2 การใหร้างวลัส าหรับอาจารยท่ี์มีผลงานตีพิมพห์รือการเสนอผลงานวชิาการในรูปแบบอ่ืนๆ  
2.2.3 ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบแหล่งทุนวจิยัทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  จดัการอบรม 

การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั และการเขียนบทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ  
2.2.4 สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ปฝึกอบรมสัมมนาและเสนอผลงานทางวชิาการในงานประชุมทั้งใน

และต่างประเทศ โดยใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียน การเดินทาง  
2.2.5 สนบัสนุนการร่วมมือในงานวจิยักบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
2.2.6 ใหค้วามรู้และขอ้แนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวชิาการ 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 

ภาควิชา/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจดัประชุมอาจารยผ์ูส้อนเพื่อวางแผนการบริหารหลกัสูตร
แผนการเรียนการสอน วเิคราะห์ผลการด าเนินงานหลกัสูตรในแต่ละปี แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เม่ือครบรอบหลกัสูตร ภาควชิาจดัท าการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์ สกอ.โดยน าผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตรมาประกอบการพิจารณา โดย
มีรายละเอียดการด าเนินการดงัน้ี 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยัโดยอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาสามารถกา้ว
ทนัหรือเป็นผูน้ าในการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 
ในสาขาวชิา 

1. จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบัสากล (หากมี
การก าหนด) 
2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 

1. หลกัสูตรท่ีสามารถอา้งอิงกบั
มาตรฐานท่ีก าหนดโดหน่วยงาน
วชิาชีพดา้นเคมี  มีความทนัสมยั
และมีการปรับปรุงสม ่าเสมอ 
 

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ มีแนวทาง
การเรียนท่ีสร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถใน
วชิาการ วชิาชีพท่ี
ทนัสมยั 

1. จดัแนวทางการเรียนใหมี้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั  รวมทั้งกิจกรรมเสริมให้
นกัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีทนัสมยัดว้ยตนเอง 
2. จดัใหมี้ผูช่้วยสอนเพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ 

1. จ  านวนวชิาเรียนท่ีมีภาคปฏิบติั
และวชิาเรียนท่ีมีแนวทางให้
นกัศึกษาไดค้น้ควา้ความรู้ใหม่
ดว้ยตนเอง 
 

3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
คุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุไม่ต ่า
กวา่ปริญญาเอกหรือเป็นผูมี้ประสบการณ์  
และมีจ านวนคณาจารยไ์ม่นอ้ยกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน 
2. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้ าทาง
วชิาการและ/หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพ
ดา้นเคมีหรือดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหไ้ปดู
งานในหลกัสูตรหรือวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1.จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวติัอาจารยด์า้นคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพฒันา
อบรม 
2. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนรู้  
3. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน  อาจารยผ์ูส้อน และการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของ
ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

1. มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอยา่ง
นอ้ยทุก 5 ปี 

1. ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบดว้ยอาจารยภ์ายในคณะ
ทุก 2 ปี 
2. ประเมินผลโดยคณะกรรม การ
ภายนอกทุก 5 ปี 
3. ประเมินผลโดยบณัฑิตปีละ
หน่ึงคร้ัง  

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
ใชง้บประมาณแผน่ดินและเงินรายไดข้องคณะวิทยาศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลยัเป็นค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินการ แสวงหารายไดส้มทบจากการบริการวิชาการ เพื่อจดัหาครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็น พิจารณาจดัสรร
งบประมาณค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็น ก าหนดวงเงินค่าใชจ่้ายในแต่ละรายวชิา 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
ใชส้ถานท่ี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  และใชค้รุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ของภาควชิาเคมีและของ

ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัศิลปากร นอกจากน้ีภาควิชาเคมีไดป้ระสานกบั
ส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร ในการจดัหาหนงัสือ ต ารา วารสารและเอกสารวิชาการต่างๆ เพื่อให้
อาจารยแ์ละนักศึกษาไดใ้ช้ในการคน้ควา้และประกอบการเรียนการสอน นอกจากน้ียงัสามารถคน้ควา้
ขอ้มูลจากหอ้งสมุดในหน่วยงานอ่ืนๆผา่นทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของวทิยาเขตไดอี้กดว้ย  

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนและการวจัิยเพิ่มเติม 
1.  ภาควชิาฯ ใหอ้าจารยเ์สนอความตอ้งการทรัพยากร ครุภณัฑ ์สารเคมี อุปกรณ์เพื่อการจดัหา 
2.  จดัประชุมสาขาวิชา เพื่อวางแผนจดัท าค าของบประมาณ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน

และงานวจิยั 
3.  สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อใชใ้นงานวิจยั 

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนและงานวิจยัโดยส ารวจความตอ้งการของ

ผูเ้รียนและผูส้อนเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จดัใหมี้หอ้งเรียน  หอ้ง 
ปฏิบติัการ อุปกรณ์การ
ทดลอง  ทรัพยากร ส่ือ 
และช่องทางการเรียนรู้ท่ี

1. จดัใหมี้หอ้งเรียนมลัติมีเดียท่ีมีความพร้อมใชง้าน
อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการสอน  การบนัทึกเพ่ือ
เตรียมจดัสร้างส่ือส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการทดลองท่ีมีเคร่ืองมือ

1. รวบรวม จดัท าสถิติจ านวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่อหวันกัศึกษา  ชัว่โมงการใช้
งานหอ้งปฏิบติัการและเคร่ืองมือ ต่อหวั
นกัศึกษา 
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เพียงพอเพ่ือสนบัสนุน
ทั้งการศึกษาใน
หอ้งเรียน  นอก
หอ้งเรียน และเพ่ือการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทนัสมยัและเป็นเคร่ืองมือวิชาชีพระดบัสากล  
เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั  สร้างความ
พร้อมในการปฏิบติังานในวิชาชีพ 
3. จดัใหมี้เครือข่ายและหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
ท่ีนกัศึกษาสามารถศึกษาทดลอง  หาความรู้เพ่ิมเติม
ไดด้ว้ยตนเองดว้ยจ านวนและประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 
4. จดัใหมี้หอ้งสมุดใหบ้ริการทั้งหนงัสือ ต ารา และ
ส่ือดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้   

2. จ านวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
วิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนงัสือ ต ารา และ
ส่ือดิจิตอลท่ีมีใหบ้ริการ  และสถิติการ
ใชง้านหนงัสือ ต ารา ส่ือดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการใหบ้ริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และปฏิบติัการ 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั โดยภาควชิาเป็นผู ้

ก  าหนดคุณวุฒิ และ คุณสมบติัท่ีตอ้งการ 
3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อนมีการประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ
การปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และได้
บณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มีนโยบายเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาเคมีและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมาบรรยาย

ใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาและคณาจารย ์
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1   มีการก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรให้ตรงตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
4.1.2  ตอ้งผา่นการคดัเลือก มีคุณสมบติัท่ีตอ้งการและมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานกบัอาจารยแ์ละ 

นกัศึกษา 
4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

ใหเ้ขา้ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผิดชอบ 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน  
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5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยเก่ียวกับการประเมินผลในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องในการขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1  จดัส ารวจ และน าขอ้มูลวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นขอ้มูลใน

การปรับปรุงหลกัสูตร 
6.2  มีการจดัการส ารวจความพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต เม่ือครบรอบหลกัสูตร เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงหลักสูตร (โดยพิจารณาจาก ภาคผนวก ค รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์ ฉบบัปี พ.ศ. 2547) 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน:  ระดบั 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 
(ถา้มี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.
5 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 
25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X 

(8) อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน (เฉพาะปีท่ีมีการรับอาจารยใ์หม่) 

X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการ
พฒันาวชิาการและอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X 

รวมตวับ่งช้ีบงัคบัท่ีตอ้งมีผลการด าเนินการ (ขอ้ท่ี 1-5) (ตวั) ใน
แต่ละปี 

5 5 5 

รวมตวับ่งช้ี(ตวั) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
 

เกณฑ์ประเมิน 
หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมิน ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่นอ้ยกวา่ 80 % ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและ
ตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2559 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5  และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 9 ตวั 
2560 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5  และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 11 ตวั 
2561 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5  และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 12 ตวั 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินจากความสามารถในการแกไ้ขปัญหางานวจิยั ส าหรับแผน ก แบบ ก 1  
1.1.2  ประเมินจากผลการสอบ และการแกไ้ขปัญหางานวจิยั ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  
1.1.3  ประเมินจากการสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการสอน โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ทุกส้ินเทอม 
1.1.4  ประเมินจากทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย และผลการสอบ 

ภาษาองักฤษ 
1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ใหน้กัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น โดย แผน ก แบบ ก 1 ประเมินจากความ 
กา้วหนา้ในงานวิจยัและความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีพบในการวจิยัของนกัศึกษา และแผน ก แบบ ก 2 
ประเมินจากพฒันาการทางดา้นความรู้ในวชิาเคมีขั้นสูงและความกา้วหนา้ในงานวจิยัและความ สามารถ
ในการแกปั้ญหาท่ีพบในการวจิยัของนกัศึกษา 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
      การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยประเมินในรูปแบบสอบถาม หรือ การประชุมตวัแทน
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร หรือ จากการเยีย่มชมของผูท้รงคุณวฒิุภายนอก และ การประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต  
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
      มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองคป์ระกอบ คุณสมบติัเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
     ให้ทุกหลักสูตรมีการพฒันาหลักสูตรให้ทันสมยัเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 5  ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 อาจารยป์ระจ ารายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบใน

ระหว่างภาคและท าการปรับปรุงจากข้อมูลท่ีได้รับ เม่ือส้ินภาคการศึกษาจดัท ารายงานรายวิชาเสนอ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

4.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดชันีบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควชิา 

4.3 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปี โดยรวบรวมขอ้มูลการ
ประเมินประสิทธิผลการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและส่ิงอ านวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลกัสูตร รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร
ประจ าปี เสนอหวัหนา้ภาควชิา 

4.4 ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลกัสูตร จากร่างรายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ระดมความเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อใชใ้นรอบการศึกษาต่อไป จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร เสนอต่อคณบดี 

4.5 น าผลการประเมินการด าเนินการจดัการเรียนการสอนทั้งแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 
ในแต่ละปีการศึกษามาปรับปรุง และน าผลการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมมาปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 
      4.6  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2530  

สภามหาวิทยาลยัศิลปากร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2550  เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2550 จึงออกขอ้บงัคบัไว้
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า " ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550” 

ขอ้ 2 ให้ใชข้อ้บงัคบัน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้
ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2542 
3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 
3.3 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2545 
3.4 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 

2548 
บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีความก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือ

ซ่ึงขดั หรือแยง้กบัความในขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
ขอ้ 4 ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และให้มีอ านาจออกระเบียบไดเ้ท่าท่ีไม่

ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวดที่ 1 
บททัว่ไป 

ขอ้ 5 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใหใ้ชร้ะบบหน่วยกิตแบบทวภิาค หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
ขอ้ 6 นกัศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือ 
6.1 นกัศึกษาสามญั ไดแ้ก่ ผูท่ี้สอบคดัเลือกได ้หรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาตาม 

ขอ้บงัคบัน้ี 
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6.2 นกัศึกษาทดลองศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้สอบคดัเลือกได ้หรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาตาม
ขอ้บงัคบัน้ีในลกัษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในขอ้ 16.1 
แลว้จึงจะปรับสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัได ้

6.3 นกัศึกษาพิเศษ ไดแ้ก่ ผูท่ี้บณัฑิตวทิยาลยัไดอ้นุมติัให้เขา้ท าการวิจยั หรือเขา้ศึกษาเป็น
กรณีพิเศษโดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผูท่ี้ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยงัมหาวิทยาลยั หรือสถาบนั 
อุดมศึกษาท่ีตนสังกดั ตามระเบียบว่าดว้ยการรับสมคัรนกัศึกษาพิเศษของบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ขอ้ 7 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 6.1 และ 6.2 มีดงัน้ี 
7.1 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า

จากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรรับรอง 
7.2 ระดับปริญญามหาบณัฑิต ตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรรับรอง และมีคุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการบณัฑิต ศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
ก าหนด 

7.3 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบณัฑิตหรือ
เทียบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรรับรอง 

7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญา
มหาบณัฑิต หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรรับรอง และผา่น
การพิจารณาของสาขา วชิาแลว้ ดงัน้ี 

7.4.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเท่า ตอ้งมีผลการเรียน
ดีมาก หรือดี และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ ดีเด่น และมีพื้นความรู้ความสามารถและ
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท าวทิยานิพนธ์ได ้

7.4.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า ตอ้งมีผลการ
เรียนดี หรือผูท่ี้ก าลงัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิตและเรียนรายวิชาต่างๆ ตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนด ไดผ้ลดีเป็นพิเศษ หรือผา่นการพิจารณาของสาขาวชิาแลว้ 

7.5 เป็นผูมี้ความประพฤติดี 
7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงและไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
7.7 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีภาควชิาและบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
7.8 เป็นผูส้อบคดัเลือกได ้หรือไดรั้บการคดัเลือก 
7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตามขอ้ 9 
ขอ้ 8 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัด าเนินการเก่ียวกบัการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคดัเลือก หรือคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 6.1  
และขอ้ 6.2 
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ขอ้ 9  การลงโทษนกัศึกษาท่ีกระท าผดิ 
9.1 ในกรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิต

วทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั
เป็นผูพ้ิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผดินั้น ดงัน้ี 

9.1.1 ภาคทณัฑ ์
9.1.2 พกัการศึกษา 
9.1.3 พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาถูกพกัการศึกษาใหน้บัรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 
9.2 ในกรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดเก่ียวกบัการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของ

บณัฑิตวิทยาลยั ใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัร่วมกบักรรมการควบคุมการสอบ เป็นผูพ้ิจารณา
ว่าเป็นความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน และให้คณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาลงโทษนกัศึกษาท่ีกระท าผดิระเบียบการสอบดงัน้ี 

9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นสอบตกหมดทุกวชิาท่ีได้
ลงทะเบียนศึกษาไวใ้นภาคการศึกษานั้น และใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาดว้ย 

9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอ่ืนนอกจากข้อ 
9.2.1 ใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูพ้ิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผดิ 

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู ้สั่ งลงโทษนักศึกษาผู ้กระท าความผิดตามท่ี
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้ 

ขอ้ 10 การนบัวนัต่างๆ ตามขอ้บงัคบัน้ี ใหน้บัทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ และให้ถือก าหนดวนั
ตามปฏิทินการศึกษา ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆ ไป เวน้แต่วนัสุดทา้ยของการนบัวนัตาม
ก าหนดวนัในขอ้บงัคบัน้ีตรงกบัวนัหยดุราชการใหถื้อเอาวนัท าการถดัไปเป็นวนัสุดทา้ย 

 
หมวดที่ 2 

การจัดการศึกษา 
ข้อ 11 ในปีการศึกษาหน่ึง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  คือ ภาคการศึกษาต้น  และ  ภาค

การศึกษาปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  
บณัฑิตวทิยาลยัอาจจะจดัการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาค

หน่ึงก็ได ้โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะตอ้งไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งน้ี ให้จดัชัว่โมง
การศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ  

บณัฑิตวิทยาลยัอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลกัสูตรนานาชาติซ่ึง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั 

ขอ้ 12 การนบัเวลาการศึกษา ให้นบัเฉพาะภาคการศึกษาปกติท่ีเปิดท าการสอน โดยนบัรวมเวลา
ท่ีนักศึกษาได้รับอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา  ยกเวน้นักศึกษาท่ีได้รับอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาตาม  ข้อ 
19.1.1.1 
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ขอ้ 13 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดงัน้ี 
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลา

การศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
13.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ใหใ้ชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
13.3 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ส าหรับกรณีรับจากนกัศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญา

บณัฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีท่ีเป็นโครงการพิเศษ หรือ
หลกัสูตรนานาชาติ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยัตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าก าหนด  

ทั้งน้ี “ปีการศึกษา” ให้นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาตน้ถึงวนัก่อนเปิดภาคการศึกษาตน้
ของปีการ ศึกษาถดัไป หรือนับตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวนัก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปี
การศึกษาถดัไป แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 14  การวดัปริมาณการศึกษาตามลกัษณะงานของแต่ละรายวชิาใหใ้ชร้ะบบ "หน่วยกิต" 
การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวชิาในหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ใหก้ าหนดตามเกณฑด์งัน้ี 

14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์หรือไม่
น้อยกว่า 15 ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกวา่ 2 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

14.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใช้เวลาฝึก หรือทดลอง 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 
30 ถึง 45 ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเม่ือรวมกบัการศึกษานอกเวลาแลว้ นกัศึกษา ใช้เวลาไม่
นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึก 3 ถึง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 
90 ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

14.4 การค้นควา้อิสระ หรือวิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาการศึกษาค้นควา้  3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 60 ชัว่โมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละ
สาขาวชิา แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดในทุกสาขาวชิาจะตอ้งมีปริมาณการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

15.1 ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต หรือระดับประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูงจะต้อง มี
จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต จะตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 
36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดงัน้ี 

15.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์การศึกษา
ตามแผน ก. แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได ้36 หน่วยกิต และอาจ
ศึกษารายวชิาหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่นบัหน่วยกิต 
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15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และ
ตอ้งศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

15.2.2 แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาท่ี เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการค้นควา้อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบ
ประมวลความรอบรู้ 

15.3 ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติม

โดยไม่นบัหน่วยกิต ทั้งน้ี จ านวนหน่วยกิตของวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์งัน้ี 
15.3.1.1 แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตตอ้งท า

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผูเ้ข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกนั 
15.3.2 แบบ 2  มีวิทยานิพนธ์       และมีรายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจ านวน

หน่วยกิตของวทิยานิพนธ์ และรายวชิาตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
15.3.2.1 แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตตอ้งท า

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
15.3.2.2 แบบ 2.2 ผูเ้ข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตต้องท า

วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกนั 
ขอ้ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนกัศึกษา 

16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญัไดเ้ม่ือส้ิน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

16.1.1 ได ้S ทุกรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตตามหลกัสูตร 
16.1.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 และส าหรับระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตตอ้งได้

ค่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ B ทุกรายวชิาท่ีนบัหน่วยกิตตามหลกัสูตรดว้ย 
16.1.3 นกัศึกษาทดลองศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือแบบ 

1 ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งไดรั้บการประเมินความกา้วหนา้จากภาควิชาโดยไดรั้บสัญลกัษณ์ 
SP 

16.2 สถานภาพของนกัศึกษาสามญั ใหจ้  าแนกสถานภาพเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค
ดงัน้ี 
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16.2.1 นกัศึกษาปกติ ไดแ้ก่ 
16.2.1.1 นักศึกษาสามญัแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบณัฑิต หรือ

นกัศึกษาสามญัแบบ 1 ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีไดรั้บการประเมินความกา้วหน้าจากภาควิชาใน
ระหวา่งท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยไดรั้บสัญลกัษณ์ SP และหรือไดรั้บสัญลกัษณ์ IPหลงัจาก
ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์แลว้ 

16.2.1.2 นัก ศึกษาสามัญ ในระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต  ห รือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ  แผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ในระดับปริญญา
มหาบณัฑิต หรือนกัศึกษาสามญัแบบ 2   ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีสอบไล่ไดค้่าระดบัเฉล่ียประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไปหรือได้ค่าระดบัเฉล่ียสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 2 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

ภายใต้ข้อบังคับข้อ  16.2.1.1 หรือ  16.2.1.2 แล้วแต่กรณี  หากนักศึกษา ได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น นกัศึกษาจะตอ้งได้รับสัญลกัษณ์  S ทุก
รายวิชา และหากไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระแลว้แต่กรณี ก็จะตอ้งไดรั้บสัญลกัษณ์ 
IP ดว้ย 

16.2.2 นกัศึกษารอพินิจ ไดแ้ก่ 
16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก  แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ

นักศึกษาสามัญแบบ  1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ท่ีได้สัญลักษณ์  U ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง  ท่ี
ลงทะเบียนเรียน และหรือไดรั้บการประเมินความกา้วหนา้จากภาควิชาในระหวา่งท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน
วทิยานิพนธ์ โดยไดส้ัญลกัษณ์ UP และหรือไดส้ัญลกัษณ์ NP หลงัจากลงทะเบียนวทิยานิพนธ์แลว้ 

16.2.2.2 นั ก ศึ กษ าส ามัญ ระดับ ป ระก าศ นี ยบัต รบัณ ฑิ ต  ห รือ ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามญัแผน  ก. แบบ ก 2 หรือ แผน ข ในระดับปริญญา
มหาบณัฑิต หรือนกัศึกษาสามญัแบบ 2 ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีสอบไล่ไดค้่าระดบัเฉล่ียประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 1 ต ่ากวา่ 3.00 หรือไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษา
ท่ี 2 เป็นตน้ไป ต ่ากวา่ 3.00 และหรือไดส้ัญลกัษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีลงทะเบียนเรียน และ หรือ
ไดส้ัญลกัษณ์ NP หลงัจากลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระแลว้ 

ขอ้ 17 การเปล่ียนแผนการศึกษา การเปล่ียนสาขาวชิา การเปล่ียนระดบัการศึกษา การโอนหน่วย
กิตของรายวิชาระดบับณัฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัศิลปากร และการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวทิยาลยั 

ขอ้ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบนัและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ขอ้ 19 การลาพกัการศึกษา การกลบัเขา้ศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
19.1 การลาพกัการศึกษาและการกลบัเขา้ศึกษา 

19.1.1 นกัศึกษาท่ีมีเหตุจ าเป็นอนัสมควร อาจลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหน่ึงก็ได ้เม่ือไดศึ้กษาในบณัฑิตวิทยาลยัมาแลว้อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อ
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คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัภายใน 30 วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา หากพน้ก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพกั
การศึกษาดงักล่าวแลว้ นกัศึกษาอาจขอลาพกัการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

19.1.1.1 นกัศึกษาถูกเกณฑ ์หรือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ 
19.1.1.2 นกัศึกษาเจบ็ป่วยตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทยโ์ดยมี 
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

สถานพยาบาลเอกชนท่ีทางราชการรับรองตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
19.1.1.3 นกัศึกษามีเหตุจ าเป็นอนัสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวสิัย 
ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพกัการศึกษา  ให้นับระยะเวลาท่ีลาพกั

รวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาไดต้ามขอ้ 19.1.1.1 
นักศึกษาท่ีได้รับอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา

สถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเวน้นักศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาหลงัจากท่ีไดล้งทะเบียน
รายวชิาแลว้ และในกรณีน้ีใหน้กัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ W ในทุกรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษา 
ท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 

19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผูพ้ิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร  หรือความ
จ าเป็นสุดวิสัยในการลาพกัการศึกษา  และมีอ านาจอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาได้คร้ังละไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษาปกติติดต่อกนั แต่รวมเวลาการลาพกัการศึกษาทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

19.1.3 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา หรือถูกสั่งพกัการศึกษาเม่ือจะกลบั
เขา้ศึกษาใหม่ จะตอ้งยื่นค าร้องขอกลบัเขา้ศึกษาต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัก่อนวนัเปิด ภาคการศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติั
จากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นกรณีพิเศษ 

19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นกัศึกษาท่ีประสงคล์าออกยื่นค าร้องต่อบณัฑิตวิทยาลยั
ก่อนการสอบประจ าภาค และในระหวา่งท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัให้ลาออกน้ี ให้ถือว่านกัศึกษาผูป้ระสงค์ขอ
ลาออกนั้นยงัคงมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
ของบณัฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัศิลปากรทุกประการ 

ขอ้ 20  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
20.1 นักศึกษาสามญัท่ีสอบได้ค่าระดบัเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ต ่ากว่า 2.50หรือ

นักศึกษาทดลองศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ต ่ากว่า 3.00 และหรือได้รับ
สัญลกัษณ์ U ในรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง 

20.2 สอบไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 
20.3 เป็นนกัศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเน่ืองกนั 
20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นคร้ังท่ี 2 ตามขอ้ 34.1.6 ส าหรับนกัศึกษาระดบั

ปริญญามหาบัณฑิต  และตามข้อ  34.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  หรือสอบวดั
คุณสมบติัไม่ผา่นเป็นคร้ังท่ี 2 ตามขอ้ 33.5 
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20.5 ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อิสระภายใน 3 ปี
การศึกษา ส าหรับการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต และระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตกรณีท่ีมาจากพื้นฐาน
ระดบัปริญญามหาบณัฑิต   หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตกรณี
ท่ีมาจากพื้นฐานระดบัปริญญาบณัฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้น 

20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 13 
20.7 ถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 9 
20.8 ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลาพกัการศึกษาและการกลบัเขา้ศึกษาตามขอ้ 19.1 หรือไม่

ลงทะเบียน รายวชิาในภาคการศึกษาปกติตามขอ้ 22.1 และขอ้ 22.2 
20.9 สอบวทิยานิพนธ์ตก 
20.10 ไดรั้บอนุมติัใหล้าออกจากการเป็นนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั 
20.11 ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7 
20.12 ตาย 

นกัศึกษาท่ีพน้สภาพตามขอ้ 20.8 หรือขอ้ 20.10 อาจขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ภายในก าหนด
ระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยัเห็นสมควร ก็อาจ
อนุมติัให้กลบัเขา้ศึกษาใหม่ได ้โดยให้คิดระยะเวลาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษานั้นรวมอยูใ่นระยะเวลา
การศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผูล้าพกัการศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีตอ้งช าระหรือคา้งช าระดว้ย 

 
หมวดที่ 3 

การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวชิา 
ขอ้ 21  การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

21.1 ผูท่ี้สอบคดัเลือกหรือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา ใหข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา
ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัประกาศก าหนด 

21.2 ผูท่ี้ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามวนั เวลาท่ีก าหนดโดยไม่แจง้สาเหตุอนั
สมควร ใหถื้อวา่ผูน้ั้นสละสิทธ์ิในการเขา้เป็นนกัศึกษา 

ขอ้ 22  การลงทะเบียนรายวชิา 
22.1 นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดย

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือหวัหนา้ภาควชิา ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
และหน้ีสินต่าง ๆ (ถา้มี) ใหเ้รียบร้อยตามวิธีการท่ีบณัฑิตวิทยาลยัและมหาวทิยาลยัศิลปากรก าหนด จึงจะ
ถือวา่การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

22.2 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วนั
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาค
การศึกษานั้น เวน้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และได้รับอนุมติัจากคณบดีบณัฑิต
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วิทยาลยัเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี นักศึกษาจะตอ้งมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

22.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนหลงัจากวนัท่ีก าหนดจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นกรณี
พิเศษตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั 

22.4 นกัศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะตอ้งลาพกัการศึกษาส าหรับ
ภาคการศึกษานั้น ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 19.1 หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว ให้นกัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการ
เป็นนกัศึกษา 

22.5 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควิชาอาจอนุมติัให้นกัศึกษา
ปกติตามขอ้ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนได้  ใน
กรณีท่ีรายวิชานั้นไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่
นกัศึกษา โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง หรือระดบัปริญญามหาบณัฑิต จะลงทะเบียนรายวชิาไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต และใหน้ ามานบัหน่วย
กิตและค านวณค่าระดบัเฉล่ียดว้ย 

22.5.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะไม่น ามานบัหน่วยกิตในหลกัสูตร 
22.6 นกัศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือนกัศึกษาแบบ 1ในระดบั

ปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุก
ภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

22.7 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรือ
ระดบัปริญญามหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข หรือระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2 ท่ีศึกษา
รายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยงัไม่ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือ การคน้ควา้
อิสระ ตอ้งลงทะเบียนรักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

22.8 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซ่ึงไม่นับรวมหน่วยกิ
ตของรายวชิาท่ีตอ้งศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต มีดงัน้ี 

22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 

หน่วยกิต 
22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจตอ้งลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 

หน่วยกิต 
22.8.1.3 นกัศึกษาทดลองศึกษาตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 1ไม่นอ้ยกวา่ 

6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหวัหนา้ภาควชิา 
22.8.1.4 นกัศึกษาพิเศษใหล้งทะเบียนตามค าแนะน าของหวัหนา้ภาควชิา 
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22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนนอ้ยกวา่ หรือเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 22.8.1และ

ขอ้ 22.8.2 ใหย้ืน่ค  าร้องต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ 
ในกรณีท่ีนักศึกษาเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า ตามท่ี

ก าหนดไวใ้น ขอ้ 22.8.1.1 และขอ้ 22.8.1.2 ใหล้งทะเบียนเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติั 
ขอ้ 23  การขอถอน และขอเพิ่มรายวชิา 

23.1 การขอถอนรายวชิาใหก้ระท าไดโ้ดยมีเง่ือนไขและมีผลดงัต่อไปน้ี 
23.1.1 ในกรณีท่ีขอถอนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน7 วนั

แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา รายวิชาท่ีขอถอนนั้น
จะไม่ปรากฏในระเบียน 

23.1.2 ในกรณีท่ีขอถอนภายใน 84 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วนั
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา
นกัศึกษาจะไดรั้บสัญลกัษณ์ W ในรายวชิาท่ีขอถอน 

23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเม่ือพน้ก าหนดตามขอ้ 23.1.2 จะกระท ามิไดเ้วน้แต่จะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา  และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมติัให้ถอนได้ ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะได้รับสัญลกัษณ์ W ในรายวิชาท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหถ้อนนั้น 

23.2 การขอเพิ่มรายวชิาให้กระท าภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 
วนัแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เวน้แต่ในกรณีท่ีนักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเม่ือพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัก่อน ทั้งน้ี นกัศึกษา ผูน้ั้น
จะตอ้งมีเวลาศึกษาต่อไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

ขอ้ 24  ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ รวมทั้งกรณีท่ีนกัศึกษาอาจไดรั้บค่าธรรมเนียม
คืน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั 
 

หมวดที่ 4 
การวดัผลและการประเมินผลการศึกษา 

ขอ้ 25  การวดัผลการศึกษา 
25.1 ให้มีการวดัผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไวแ้ต่ละภาคการศึกษา

โดยอาจท าการวดัผลระหวา่งภาคการศึกษาดว้ยวธีิการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า
หรือวธีิอ่ืน ๆ และเม่ือส้ินภาคการศึกษาใหมี้การสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวชิาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
หรือจะใชว้ธีิการวดัผลอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะวชิานั้น ๆ ก็ได ้
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บณัฑิตวิทยาลยัอาจก าหนดระเบียบท่ีไม่ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี เพื่อใช้ในการวดัผล ตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวชิาหรือรายวชิา 

25.2  เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิเขา้สอบไล่ หรือไดรั้บ การวดัผล
ในรายวิชาใดต่อเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา ทั้งหมดใน
ภาคการศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นท่ี
พอใจของอาจารยผ์ูส้อน 

ขอ้ 26  การประเมินผลการศึกษา 
26.1  รายวชิาท่ีมีการวดัผลเป็นระดบั ใหแ้บ่งค่าระดบัโดยมีสัญลกัษณ์ดงัน้ี 
ผลการศึกษา        สัญลกัษณ์         ค่าระดับ 
ดีมาก   A   4.0 
ดี    B+   3.5   

B   3.0 
พอใช ้   C+   2.5   

C   2.0 
อ่อน         D+   1.5   

D   1.0 
ตก   F   0 
 

26.2  ในกรณีท่ีหลกัสูตรก าหนดให้มีการวดัผลในรายวชิาใดโดยไม่มีค่าระดบัให้แสดงผล
การศึกษาในรายวชิานั้นดว้ยสัญลกัษณ์ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์    ผลการศึกษา 
S (satisfactory)     เป็นท่ีพอใจ 
U (unsatisfactory)    ไม่เป็นท่ีพอใจ 

26.3  ในกรณีท่ีรายวิชาใดยงัมิไดท้  าการวดัผล หรือไม่มีการวดัผล ให้รายงานผลการศึกษา
รายวชิานั้นดว้ยสัญลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

สัญลกัษณ์    ผลการศึกษา 
I (incomplete)   ไม่สมบูรณ์ 
W (withdrawn)    ถอนรายวชิา 
Au (audit)               ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต 
IP (in progress)  มีความก้าวหน้า (ส าหรับรายวิชาท่ีใช้เวลา

ป ฏิ บั ติ ง าน ต่ อ เน่ื อ ง แ ล ะ ไม่ ส าม าร ถ
ด าเนินการใหเ้สร็จก่อนส้ินภาคการศึกษา) 

SP (satisfactory progress)  ความกา้วหนา้เป็นท่ีพอใจ 
UP (unsatisfactory progress)  ความกา้วหนา้ไม่เป็นท่ีพอใจ 
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26.4  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ 
26.4.1 ให้ใช้สัญลกัษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ 

หรือการคน้ควา้อิสระซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการเรียบเรียง โดยนกัศึกษาไดล้งทะเบียนแลว้ 
26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระซ่ึงเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อย

แลว้ ใหก้ าหนดเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
ดีมาก  Excellent 
ดี   Good 
ผา่น   Passed 
ตก   Failed 

26.4.3  การวดัผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 4  และหรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
(ภาคผนวก ก) ภายหลงั 

26.5  การใหส้ัญลกัษณ์ F จะใหใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
26.5.1 นกัศึกษาไม่ผา่นการวดัผลหรือสอบไม่ผา่นตามขอ้ 25.1 
26.5.2 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบ หรือไม่ไดรั้บการวดัผลตามขอ้ 25.2 
26.5.3 นกัศึกษาท าผดิระเบียบการสอบ และไดรั้บโทษใหส้อบตกตามขอ้ 9.2.1 
26.5.4 นกัศึกษาไม่แกค้่า I ตามขอ้ 26.6 
26.5.5 นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยั 
26.5.6 นกัศึกษาไม่ไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิาตามขอ้ 23.1.3 

26.6  การใหส้ัญลกัษณ์ I จะใหใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
26.6.1 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเน่ืองจากป่วยโดยมี

ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีทาง
ราชการรับรองตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด หรือขาดสอบโดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

26.6.2 นกัศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวิชานั้นยงัไม่ครบถว้นและ
อาจารยผ์ูส้อนเห็นวา่ยงัไม่สมควรวดัผลการศึกษาขั้นสุดทา้ยของนกัศึกษา 

การแกค้่า I นกัศึกษาจะตอ้งสอบและ/หรือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารย์
ผูส้อนให้ครบถว้น เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนวดัผลและส่งผลการศึกษาของนกัศึกษาแก่บณัฑิตวทิยาลยัภายใน 
10 วนัหลังจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป  หากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปล่ียน
สัญลกัษณ์ I เป็น F หรือ U โดยอตัโนมติั เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 
ให้ขยายเวลาไดเ้ป็นกรณีพิเศษเม่ือเห็นวา่มีเหตุผลส าคญัและจ าเป็น โดยอาจารยผ์ูส้อนตอ้งแจง้ใหบ้ณัฑิต
วทิยาลยัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

26.7  การให้สัญลักษณ์  S จะให้ในกรณีท่ีรายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจและ
หลกัสูตรระบุใหว้ดัผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดบัหรือในกรณีไดรั้บอนุมติัใหโ้อนหน่วยกิตตามขอ้ 17 
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การให้สัญลกัษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ และหลกัสูตร
ระบุใหว้ดัผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดบั 

26.8  การให้สัญลกัษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีท่ีนักศึกษายงัไม่ไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
และภาควชิาพิจารณาผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษามีความกา้วหนา้เป็นท่ีพอใจ 

การให้สัญลกัษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีนักศึกษายงัไม่ไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควชิาพิจารณาผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษามีความกา้วหนา้ไม่เป็นท่ีพอใจ 

26.9  การให้สัญลกัษณ์ IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ หรือรายวิชาท่ี
การเรียนการสอนมีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 

26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ  ท่ีอยู่ระหว่างการ
เรียบเรียงว่ามีความก้าวหน้าเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 

26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาท่ีการเรียนการสอนมีลกัษณะเฉพาะ  โดยมีขอ้ก าหนดให้
นักศึกษา   ใช้เวลาปฏิบติังานต่อเน่ือง และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือตามท่ีอธิการบดีโดยอนุมติัของท่ีประชุมคณบดีจะไดป้ระกาศก าหนด
ไวน้ั้น เม่ือไดท้  าการวดัผลแลว้ ใหใ้ชค้่าระดบัจากการวดัผลนั้นแทนสัญลกัษณ์ IP 

26.10  การให้สัญลกัษณ์  NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ
ท่ีอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ 

26.11  การให้สัญลกัษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีท่ีระบุไวใ้นข้อ 19.1.1 ขอ้ 23.1.2 
และขอ้ 23.1.3 

26.12  การให้สัญลกัษณ์ Au จะให้ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นบัหน่วย
กิต 

ขอ้ 27  การนบัหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวชิาซ ้ า 
27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับน้ี  ส าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรือระดบัปริญญามหาบณัฑิต ให้นบั
หน่วยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต ่ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์  S 
เท่านั้น เวน้แต่รายวิชาท่ีหลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นวิชาบงัคบัหรือรายวิชาบงัคบัเลือก นกัศึกษาตอ้งสอบได้
ค่าระดบั ผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสัญลกัษณ์ S ในกรณีท่ีหลกัสูตรก าหนดไวว้า่ตอ้งได ้S ส่วน
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ค่าระดับผล
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ B 

27.2  นกัศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสัญลกัษณ์ U ในรายวชิา
ท่ีเป็นวิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต ่ากว่า B หรือได้รับ
สัญลกัษณ์ S แลว้แต่กรณี 
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27.3  ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสัญลกัษณ์ U ใน
รายวชิาบงัคบัเลือก นกัศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวชิาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวชิาอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกนัก็ได ้

27.4  รายวชิาบงัคบั หรือรายวชิาบงัคบัเลือกท่ีนกัศึกษาสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่า
กวา่ B นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวชิานั้นอีก 

27.5  นกัศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสัญลกัษณ์ Uในรายวิชา
ท่ีเป็นวชิาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวชิาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวชิาเลือกอ่ืนแทนก็ได ้

27.6  ในกรณี ท่ีนักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ ้ า หรือแทนตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดการนบัหน่วยกิตตามขอ้ 27.1 ใหน้บัหน่วยกิตไดเ้พียงคร้ังเดียว 

ขอ้ 28  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดบั
เฉล่ียประจ าภาคของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าระดบั
เฉล่ียสะสมส าหรับรายวชิาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั 

ขอ้ 29  การคิดค่าระดบัเฉล่ียประจ าภาคใหค้  านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหวา่งค่าระดบัของ
แต่ละรายวิชาท่ีไดรั้บในภาคการศึกษานั้นกบัจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แลว้หารดว้ยจ านวนหน่วย
กิตทั้งหมดท่ีลงทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษานั้น โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งท่ี
สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป ใหเ้พิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งท่ีสองข้ึนอีกหน่ึงหน่วย  

การคิดค่าระดบัเฉล่ียสะสม ให้ค  านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบนักบัหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้ว 
หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดท่ีไดล้งทะเบียนไว ้โดยใหคิ้ดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่ง
ท่ีสามมีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป ใหเ้พิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งท่ีสองข้ึนอีกหน่ึงหน่วย 

ขอ้ 30  รายวิชาใดท่ีมีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลกัษณ์  I,S,U,SP,UP, IP,NP,Wและ Au 
ไม่ใหน้ ารายวชิานั้นมาค านวณหาค่าระดบัเฉล่ียประจ าภาค และค่าระดบัเฉล่ียสะสมตามขอ้ 29 

ขอ้ 31 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวชิาใดซ่ึงคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ได้
เทียบให้เท่ากบัรายวชิาท่ีอนุมติัให้โอนหน่วยกิตตามขอ้ 17 และขอ้ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมา
ค านวณค่าระดบัเฉล่ีย 

 
หมวดที่  5 

การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวดัคุณสมบัติ 
ขอ้ 32  การสอบภาษาต่างประเทศ 

32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตและระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต
ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ยหน่ึงภาษาตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 

32.1.1 นกัศึกษาชาวต่างประเทศตอ้งสอบผา่นการสอบภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาของตน
ตามเง่ือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั 
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32.1.2 ให้บณัฑิตวิทยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไวใ้นปฏิทิน
การศึกษา ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และให้แสดงผลการ
สอบภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลกัษณ์ S หรือ U ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้สัญลกัษณ์ U นักศึกษามี
สิทธิขอสอบไดอี้ก 

32.2  นกัศึกษาอาจไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศ โดยไดศึ้กษาและหรือ
สอบผา่นภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

32.2.1 นกัศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศท่ีบณัฑิตวิทยาลยัจดัให้สอบใน
การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในบณัฑิตวทิยาลยั 

32.2.2 นกัศึกษาศึกษาและสอบผา่นภาษาต่างประเทศท่ีบณัฑิตวิทยาลยัจดัอบรมนอก
หลกัสูตร 

32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
โดยไม่นบัหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
นกัศึกษาท่ีสอบไดส้ัญลกัษณ์ S มีสิทธิไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.4 นกัศึกษาศึกษาและสอบผา่นภาษาต่างประเทศตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่
นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต และก าหนดให้วดัผลเป็นค่าระดบั นกัศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 
B มีสิทธ์ิไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.5 นกัศึกษาสอบผา่นภาษาต่างประเทศจากสถาบนัอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัรับรองมาตรฐาน 

ขอ้ 33  การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวดัความรอบรู้ใน
วิชาการตามท่ีหลกัสูตรระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตก าหนด และวดัความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้
ตลอดจนการน าไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 

33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ  1 สอบวดัคุณสมบัติก่อนท่ีจะท า
วิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2 ให้สอบวดัคุณสมบติัหลงัจากสอบผ่าน
รายวชิาบงัคบัตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

33.2 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบวดัคุณสมบติัไวใ้นปฏิทินการศึกษา 
33.3 ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัตามค าแนะน าของ

ภาควชิา 
33.4 ใหแ้สดงผลการสอบโดยใชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U 
33.5 นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัไม่ผ่านเป็นคร้ังท่ี 2 จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาหรือ

อาจไดรั้บการพิจารณาให้เปล่ียนระดบัการศึกษาเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตในสาขาวิชา
เดียวกนั 

ขอ้ 34  การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซ่ึงได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสม
ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1  นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
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34.1.1 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลกัสูตรแผน ก  แบบ ก 2 จะตอ้งสอบประมวลความ
รอบรู้ หากหลกัสูตรก าหนดวา่มีการสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1.2 นกัศึกษาท่ีศึกษาตามหลกัสูตรแผน ข ตอ้งสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1.3 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไวใ้นปฏิทิน

การศึกษา 
34.1.4 ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตาม

ค าแนะน าของภาควชิา 
34.1.5 ใหแ้สดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U 
34.1.6  หากนกัศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นคร้ังท่ี 2 ให้พน้สภาพการ

เป็นนกัศึกษา 
34.2  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิา 

34.2.2 นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผา่นเป็นคร้ังท่ี 2 ให้พน้สภาพการเป็น
นกัศึกษา หรืออาจไดรั้บการพิจารณาให้เปล่ียนระดบัการศึกษาเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิต
ในสาขาวชิาเดียวกนั 
 

หมวดที่ 6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ขอ้ 35 การท าวทิยานิพนธ์ 
35.1 การอนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ 

35.1.1 นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก  แบบ  ก  1 ผู ้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ

วทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิาก่อน 
35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก  แบบ  ก  2 ผู ้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ

วทิยานิพนธ์จะตอ้งศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา และ
มีจ านวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

35.1.1.3 นกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัหัวขอ้และโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้น มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

35.1.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
35.1.2.1 นกัศึกษาผูมี้สิทธิขออนุมติัหัวขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์จะตอ้งสอบ

ผา่นการสอบวดัคุณสมบติัและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งตอ้งผา่นเง่ือนไขตามท่ีสาขาวชิาก าหนด
และผา่นความเห็นชอบจากภาควชิาแลว้ 
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35.1.2.2 นกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัหัวขอ้และโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูน้ั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบณัฑิตหรือ
ภายใน 5 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบณัฑิต 
มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา หรือไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยัให้เปล่ียนระดบัการศึกษาไป
เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและ
โครงการวทิยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควชิา 

35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกัของวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมติัหัวขอ้และโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว  ทั้งน้ีในกรณีท่ี
จ าเป็นอยา่งยิง่ บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ า หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัศิลปากร ทั้งน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์จะตอ้งไม่เกิน 3 คน 

35.1.5 หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัโครงการวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ท่ี
ไม่เป็นการเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของวิทยานิพนธ์ ให้นกัศึกษายื่นค าร้องขออนุมติัการเปล่ียนแปลงต่อ
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  แต่ถ้าเป็น การ
เปล่ียนแปลงสาระส าคญัของวิทยานิพนธ์  นักศึกษาต้องขออนุมติัหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ท่ี
เปล่ียนแปลงใหค้ณะกรรมการตามขอ้ 35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม่ 

35.2 การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์ 
35.2.1 ผูมี้สิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  คือ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและ

โครงการวทิยานิพนธ์แลว้ 
35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

โดยอาจลงทะเบียนทั้งหมดในคร้ังเดียว หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามท่ีภาควิชาหรือ
สาขาวชิาพิจารณาโดยความเห็นชอบของบณัฑิตวทิยาลยั 

35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั
เป็น  ผูป้ระเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค
การศึกษาท่ีนกัศึกษา   ไดล้งทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  โดยรายงานผลเป็นสัญลกัษณ์ IP หรือ NP แลว้แต่
กรณี 

35.3 การเสนอและการขออนุมติัวทิยานิพนธ์ 
35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ท่ีได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมติันั้น 

นกัศึกษาตอ้งเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ 
ในกรณีท่ีมีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั รวมทั้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศ 
และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

35.3.2 รูปแบบของวทิยานิพนธ์ท่ีเสนอให้เป็นไปตามแบบท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
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35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได ้
ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ในกรณีท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรอาจใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ไดห้าก
ประสงคจ์ะใชภ้าษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบณัฑิตวทิยาลยัก่อน 

35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบดว้ยหัวหน้าภาควิชาหรือผูท่ี้หัวหน้า
ภาควิชามอบหมาย ซ่ึงตอ้งมิใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เป็นกรรมการ  และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่ เกิน  3 คน  ทั้ งน้ี  ต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวทิยาลยัศิลปากรอยา่งนอ้ย 1 คน 

35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิ จารณาและสอบ
วทิยานิพนธ์แลว้เห็นควรใหแ้กไ้ขปรับปรุงเล็กนอ้ย ใหถื้อวา่การประเมินผลนั้นปราศจากเง่ือนไขมาตั้งแต่
แรกถา้วิทยานิพนธ์นั้นมีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ขมาก ให้นักศึกษาแกไ้ขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้สร็จส้ินภายใน 45 วนันบัแต่วนัสอบวทิยานิพนธ์ หรือตามเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจง้ให้
บณัฑิตวิทยาลยัทราบและให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลงัจากวนัท่ีนักศึกษาได้
แกไ้ขวทิยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 

35.3.6 การวินิจฉยัตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผา่น
เป็นเอกฉนัท ์หากกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกนั ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาช้ีขาด 

35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้เป็นไปตามขอ้ 
26.4.2 

35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ท่ีผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร ให้บณัฑิตวิทยาลยัตามจ านวนและรูปแบบท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนดเพื่อให้บณัฑิต
วิทยาลยัอนุมติั กรณีท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้หากประสงค์
จะใชภ้าษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบณัฑิตวทิยาลยัก่อน 

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซ่ึงได้รับอนุมติัแล้วให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาระดบับณัฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัก่อน 

35.3.10 ลิขสิทธ์ิของวทิยานิพนธ์เป็นของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
35.3.11 ให้บณัฑิตวิทยาลยัออกระเบียบแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัวิทยานิพนธ์ได้โดย

ไม่ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี 
ข้อ 36  การค้นควา้อิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือ

รายงานอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามหลกัสูตรแผน ข 
36.1 ผูท่ี้จะมีสิทธิลงทะเบียนการคน้ควา้อิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัครบตามท่ีภาควชิาก าหนด 
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36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด
ระเบียบแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการคน้ควา้อิสระท่ีไม่ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี 

36.3 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 1 คน 
36.4 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระจ านวน 

ไม่เกิน 3 คน 
36.5 รูปแบบของการคน้ควา้อิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนดมา

ใชโ้ดยอนุโลม 
36.6 การประเมินผลการคน้ควา้อิสระ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 26.4.2 

 
หมวดที่ 7 

การส าเร็จการศึกษา 
ขอ้ 37  คุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษา 

37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 13 
37.2 มีปริมาณการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 15 
37.3 ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ยกเวน้นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตแผน 

ก แบบ ก 1 และนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1 
37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต ่ากว่า B ในรายวิชาบังคบั  หรือบังคบัเลือกทุกวิชาท่ี

หลกัสูตรก าหนดให้มีการวดัผลเป็นระดบั ยกเวน้นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งไดค้่าระดบั ผล
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ B ในทุกรายวชิา 

37.5 ไดส้ัญลกัษณ์ S ในรายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดใหว้ดัผลเป็น S หรือ U 
37.6 ไดส้ัญลกัษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือไดรั้บการยกเวน้การสอบ 
ภาษาต่างประเทศตามขอ้ 32.2 
37.7 ไดส้ัญลกัษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลกัสูตรท่ีระบุวา่มีการสอบ

ประมวลความรอบรู้ และส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งไดส้ัญลกัษณ์ S ในการสอบ
วดัคุณสมบติัอีกดว้ย 

37.8 สอบวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระไม่ต ่ากวา่ระดบัผา่น 
37.9 ไดส่้งวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัได้

อนุมติัแลว้ต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตแผน ก  แบบ ก 1 และ

แบบ ก 2 จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม(proceeding) หรือผลงานสร้างสรรคไ์ดรั้บการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฏีบณัฑิตจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
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ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวชิานั้น หรือผลงานสร้างสรรคไ์ดรั้บการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ขอ้ 38  เม่ือนกัศึกษามีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 37 แลว้ ใหย้ื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบณัฑิต
วทิยาลยั เพื่อขอใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 

ขอ้ 39  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิรับปริญญา 
39.1 มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 37 
39.2 ไม่มีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั 
39.3 มีความประพฤติดี 

 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 40 นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม จนกวา่จะส าเร็จการศึกษาหรือพน้สภาพ
การเป็นนกัศึกษา 

ขอ้ 41 ในระหว่างท่ียงัไม่มีระเบียบและประกาศท่ีออกใชบ้งัคบัโดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัน้ี 
ให้น าระเบียบและประกาศตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วนัท่ี    พฤษภาคม   พ.ศ.   2550 
  
 
  (นายชุมพล ศิลปอาชา) 

                             นายกสภามหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 83                                                               มคอ. 2 

ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวชิาการและประสบการณ์สอน 

 

1. ช่ือ – นามสกุล             นางวยา  พุทธวงศ ์
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Ph.D. (Organic Chemistry) University of Wollongong, Australia (2005) 
  M.Sc. (Organic Chemistry) University of Wollongong, Australia (2001)  
  วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2538) 
สังกดั   คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาเคมี 
ผลงานทางวชิาการ (ท่ีตีพิมพใ์นรอบหา้ปี) 

ผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.   ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

1.1 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. 

1.2 Phutdhawong, W., Eksinitkun, G., Pyne, S.G., Willis, A.C. and Phutdhawong, W.S. 
(2013). “Stereoselective synthesis of α-methylenecyclopentenones via a Diels-Alder/retro-Diels-Alder 
protocol.”  Tetrahedron,  69(44): 9270-9276.   

1.3 Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W.S. (2013). 
“Antibacterial activity of decursin from streptomyces sp. GMT-8; an endophyte in Zingiber officinale 
Rosc.” Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(10): 74-78.  

1.4 Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W.S. (2013). 
“Antibacterial activity of 1-methyl ester-nigericin from Streptomyces hygroscopicus BRM10; an 
endophyte in Alpinia galangal.” Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(5): 104-109.  

1.5 Phutdhawong, W., Eksinitkun, G., Ruensumran, W., Taechowisan, T. and 
Phutdhawong, W.S. (2012).  “Synthesis and anticancer activity of 5,6,8,13-tetrahydro-7H-naphtho[2,3-
a][3]-benzazepine-8,13-diones.” Archives of Pharmacal Research, 35(5): 769-777.  

2.  บทความวจิยัในวารสารระดบันานาชาติ 
2.1 Sengpracha, W., Agustin, M.B., Phutdhawong, W. (2012). “A survey on the fatty acid 

composition of commercial palm oil in Thailand.” Chemical Science Transactions, 1(3): 612-617. 
2.2 Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W.S. (2012). 

“Anti-inflammatory effect of 3-methylcarbazoles on RAW 264.7 cells stimulated with LPS, 
polyinosinic-polycytidylic acid and Pam3CSK.” Advances in Microbiology, 2(2):  98-103. 
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2.3 Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W. and Phutdhawong, W.S. (2012). 
“Antifungal activity of 3-methylcarbazoles from Streptomyces sp. LJK109; an endophyte in Alpinia 
galangal.” Journal of Applied Pharmaceutical Science,  2(3): 124-128. 

3. การประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ: proceedings/เผยแพร่ผลงานฉบบัสมบูรณ์/โปสเตอร์ 
3.1 Jaramornburapong, J., Phutdhawong,  W. and Phutdhawong,  W.S.  “Synthesis of the 

bisindole alkaloid Iheyamine derivatives.” Pure and Applied Chemistry Internation Conference 2015, 
January 21 – 23, 2015. 

3.2 Vicharn, S., Thanakunsap, S., Phutdhawong, W. and Phutdhawong, W. “Synthesis and 
evaluation of anti-inflammatory activity of 2-Heterocyclic substituted-5-Methylenecyclopentanone 
anthracene adducts.” Pure and Applied Chemistry Internation Conference 2014, January 8 – 10, 2014. 

3.3 Kaidad, A., Eksinitkun, G., Phutdhawong, W. and Phutdhawong, W. “Synthesis of 4-
Hydroxy-4-substituted-2-cyclopenten-1-ones using a chiral anthracene template.” Pure and Applied 
Chemistry Internation Conference 2014, January 8 – 10, 2014. 

4.   การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ: proceedings / เผยแพร่ผลงานฉบบัสมบูรณ์ / โปสเตอร์ 
4.1 Taechowisan, T., Chanaphant, S., Ruensamran, W., Phutdhawong, W.S. and 

Lumyong, S. “Structure of 1-methoxy-nigericin and its antibacterial activity.” Proceedings of the 38th 
Congress on Science and Technology of Thailand, Chiang Mai, Thailand, October 17-19, 2012, 6 
pages. 
 
ประสบการณ์สอน   ระยะเวลา   12   ปี 

วชิา  513  102  GENERAL CHEMISTRY II 

วชิา  513  104  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II 

วชิา  513  106   BASIC CHEMISTRY 

วชิา  513  107  BASIC CHEMISTRY LABORATORY 

วชิา  513  251  ORGANIC CHEMISTRY I 

วชิา  513  252  ORGANIC CHEMISTRY II 

วชิา  513  256  PRINCIPLES OF ORGANIC CHEMISTRY 

วชิา  513  255  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 

วชิา  513  353  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II 

วชิา  513  751  ADVANCED PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY 

วชิา  513  754  NATURAL PEODUCTS CHEMISTRY 
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2. ช่ือ – นามสกุล             นางสาวรัศมี  ชยัสุขสันต์ 
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

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

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

       สังกดั    คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาเคมี 
        ผลงานทางวชิาการ   )ท่ีตีพิมพใ์นรอบหา้ปี(  

ผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
1. ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 1.1 Chaisuksant, R., Boonto, N., Meanha, P., Hongwitayakorn, A. and Kongkedsuk, J. 
(2015). “Antioxidant capacity assays of selected Thai herbs by low cost sequential injection analysis 
with electrochemical detection.” Acta Horticulturae, 1088: 521-526. 
 1.2 เอกราช ตาแกว้ และรัศมี ชยัสุขสันต ์(2557) “ขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอส าหรับการวเิคราะห์เชิง
เคมีไฟฟ้า (Pencil Lead Electrodes for Electrochemical Analyses)” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
ปีท่ี 16, ฉบบัท่ี 2, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม, 1-15. 

1.3 Kongkedsuk, J., Hongwitayakorn, A., Bootnapang, W., Boonto, N. and Chaisuksant, 
R. (2013) “Development of sequential injection analysis using peristaltic pump and electrochemical 
detection for antioxidant capacity test by ABTS assay” Chiang Mai Journal of Science, 40(2): 224-
231.  

1.4 Chaisuksant, R., Damwan, K. and Poolkasem, A. (2012) “Simple electrochemical 
methods for antioxidant capacity test” Acta Horticulturae, 943: 297-302. 

1.5 Chan-Eam, S., Teerasong, S., Damwan, K., Nacapricha, D. and Chaisuksant, R. 
(2011) “Sequential injection analysis with electrochemical detection as a tool for economic and rapid 
evaluation of total antioxidant capacity” Talanta, 84: 1350-1354. 

2. การประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ:proceedings/เผยแพร่ผลงานฉบบัสมบูรณ์/โปสเตอร์  
 2.1 Chaisuksant, R., Chomsook, T., Manthong, N. and Kalcher, K. “Low cost hydrogen 
peroxide sensor from manganese oxides modified pencil graphite electrode”, Oral presentation, The 
11th Asian conference on chemical sensors (ACCS2015), Penang, Malaysia, November16–18, 2015. 
Procedia Chemistry, in press. 
 2.2 Chaisuksant, R, Jeanraluck, W., Sahaunwong, N.. Srinual, A. and Kalcher, K. 
“Hydrogen peroxide sensor based on low cost pencil graphite electrode modified with manganese 
oxides” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2015), Amari Watergate 
Hotel, Bangkok, Thailand, January 21–23, 2015. 
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 2.3 Chaisuksant, R., Boonto, N., Meanha, P., Hongwitayakorn, A. and Kongkedsuk. J. 
“Antioxidant capacity assay of some Thai herbs by low cost sequential injection analysis with 
electrochemical detection ”, Oral presentation, Southeast Asia Symposium on Quality Management in 
Postharvest Systems (SEAsia2013), Lane Xang Hotel, Vientiane, Lao PDR, December 4–6, 2013. 
 2.4 Meanha, P., Kongkedsuk, J., Hongwitayakorn, A. and Chaisuksant, R. “ABTS assay 
by sequential injection analysis using peristaltic pump and low cost electrochemical detection with 
pencil lead electrode”, Oral presentation, The 18th International Conference on Flow Injection 
Analysis, Porto, Portugal, September 15–20, 2013, 
 2.5 Meanha, P. and Chaisuksant, R. “Determination of total antioxidant capacity of herbs 
infusions by sequential injection analysis with amperometric detection” Proceedings of Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2013, Chonburi, Thailand, January 23–25, 2013, 20-23. 
 2.6 Chaisuksant, R., Damwan, K. and Chimpalee, N. “ABTS assay for antioxidant 
capacity test using flow injection technique with photometric and amperometric detections” The 2nd 
Regional electrochemistry meeting of South-East Asia (REMSEA2010), Bangkok, Thailand, 
November16–19, 2010. 
 2.7 Chaisuksant, R., Damwan, K. and Poolkasem, A. “Simple electrochemical methods 
for antioxidant capacity test” The Asia Pacific Symposium on Postharvest Research Education and 
Extension (APS 2010), Bangkok, Thailand, August 2–4, 2010. 
 2.8 Chaisuksant, R. and Poolkasem, A. “ABTS assay for antioxidant capacity test of 
ginger infusion using flow injection with electrochemical detection” The 16th International Conference 
on Flow Injection Analysis, Pattaya, Thailand, April 25–30, 2010. 
  
ประสบการณ์สอน  30 ปี    

ระดับปริญญาตรี 

วชิา  513  291   CHEMICAL SAFETY 

วชิา  513  237  INSTRUMENT ANALYSIS IN BIOLOGICAL SCIENCE 

วชิา  513  238  INSTRUMENT ANALYSIS IN BIOLOGICAL SCIENCE LABORATORY 

วชิา  513  331  ANALYTICAL CHEMISTRY III 

วชิา  513  333 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY III 

วชิา  513  432 ADVANCED ANALYTICAL CHEMISTRY II 

วชิา  513  434  SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II 

วชิา  513  491  SEMINAR 
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วชิา  513  492 RESEARCH PROJECT 

ระดับปริญญาโท 

วิชา  513  531 ANALYTICAL CHEMISTRY FOR CHEMICAL STUDIES 

วิชา  513  536 NANOTECHNOLOGY FOR ANALYTICAL CHEMISTRY 

วิชา  513  561 CHEMISTRY LABORATORY FOR CHEMICAL STUDIES 

วิชา  513  501/562     SAFETY IN CHEMICAL LABORATORY 

วิชา  513  733  ELECTROCHEMICAL ANALYSIS  

วิชา  513  735 INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY I 

วิชา  513  701 SEMINAR IN CHEMISTRY 1 

วิชา  513  702 SEMINAR IN CHEMISTRY 2 

วิชา  513  791/793   THESIS 
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3. ช่ือ – นามสกุล             นายกุลทศัน์  สุวฒัน์พิพฒัน์ 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์

        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemistry)  Mississippi State University, USA (2010) 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2548) 

 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2545) 

 สังกดั   คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาเคมี 

ผลงานทางวชิาการ  (ท่ีตีพิมพใ์นรอบหา้ปี) 
ผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.  ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

1.1 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 Adv., 6: 10401-10411. 

1.2 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. 

2. การประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ: proceedings/เผยแพร่ผลงานฉบบัสมบูรณ์/โปสเตอร์  
2.1 Thammawichai, W., Poopakdee, N., Suwanchawalit, C. and Suwatpipat, K. 

“Synthesis and characterization of cellulose microfibril reinforced epoxy composite.” Proceedings of 
The First Asian Conference on Defence Technology ACDT2015, Hua Hin, Thailand, April 23-25, 
2015, 177-179. 

2.2 Teppho, T. and Suwatpipat, K. “Synthesis and characterization of tungsten 
oxide/titanium oxide composite.” Pure and Applied Chemistry International Conference, Bangkok, 
Thailand, January 21-23, 2015.  

2.3 Sukrat, K., Phoo-yai, D. and Suwatpipat, K. “Creating reactive surface of glass using 
hydrofluoric acid.” Pure and Applied Chemistry International Conference, Khon Kaen, Thailand, 
January 8-10, 2014. 

2.4 Pansong, T., Suwatpipat, K. and Thammawichai, W. “Chemically functionalized 
multi-walled carbon nanotubes.” Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference, 
Chonburi, Thailand, 2013. 

2.5  Ratwijitwet, P. and Suwatpipat, K. “Formation of a crack-free titanium dioxide chunk 
using slow evaporating method.” Pure and Applied Chemistry International Conference, Chonburi, 
Thailand, January 23-25, 2013. 
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3. การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ: proceedings / เผยแพร่ผลงานฉบบัสมบูรณ์ / โปสเตอร์  
3.1  Suwatpipat, K. “Carbon reinforced composite materials for new aircraft applications” 

การประชุมสัมมนา “เรืออากาศวชิาการ 56” 13-14 มิถุนายน 2556. 
4. บทความวจิยัในวารสารระดบัชาติ 

4.1 วรุต  ธรรมวิชยั และ กุลทศัน์  สุวฒัน์พิพฒัน์ “วสัดุเสริมแรงอากาศยาน-คาร์บอนนาโน
ทิวป์  (Carbon nanotube-A reinforcement for aircraft composite materials).” วารสารวิชาการนายเรือ
อากาศ  ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 10 เดือนพฤศจิกายน 2557, 119-128. 

4.2 นวพนัธ์ุ ภู่ภกัดี วรุต ธรรมวิชัย และ กุลทศัน์ สุวฒัน์พิพฒัน์ “การออกแบบและสร้าง
เคร่ืองมือตน้แบบส าหรับใชท้ดสอบความสามารถในการยึดเกาะของกาว (Design and construction of a 
prototype adhesiveness testing machine.” วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  ปี ท่ี  10 ฉบับท่ี  10 เดือน
พฤศจิกายน 2557, 90-94. 
 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  5  ปี 

วชิา  513 100  GENERAL CHEMISTRY 

วชิา  513 101  GENERAL CHEMISTRY I 

วชิา  513 102  GENERAL CHEMISTRY II 

วชิา  513 103  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 

วชิา  513 104  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II 

วชิา  513 105  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY  

วชิา  513 312  INORGANIC CHEMISTRY II 

วชิา  513 313  INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I 

วชิา  513 411  ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY I 

วชิา  513 412  ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY II 

วชิา  513 613  ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY I (ปริญญาโท หลกัสูตร เคมี

ศึกษา) 
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4. ช่ือ – นามสกุล             นายพลัลภ  คนัธิยงค ์
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Ph.D. (Organic Chemistry) Oregon State University, USA (2006) 
  วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน (2539) 
     สังกดั  คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาเคมี    
 ผลงานทางวชิาการ  (ท่ีตีพิมพใ์นรอบหา้ปี) 

ผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์  
1.  ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

1.1  Kuntiyong, P., Piboonsrinakara, N., Bunrod, P., Namborisut, D., Akkarasamiyo, S., 
Songthammawat, P., Hemmara, C., Buaphan, A. and Kongkathip, B. (2014).  “Syntheses of 
quinolizidinone and indolizidinone using N-acyliminium ion cyclization and an one-pot procedure for 
preparation of benzoquinolizidinone.”  Heterocycles , 89, No.02.  

1.2  Kuntiyong, P., Akkarasamiyo, S., Piboonsrinakara, N., Hemmara, C. and 
Songthammawat, P. (2011). “Formal synthesis of schulzeines B and C.”  Tetrahedron, 67(41):  8034-
8040.  

1.3  Fun, H.K., Kuntiyong, P., Tuntiwachwuttikul, P. and Chantrapromma, S. (2011). “N-
(9,11-Dimethoxy-4-oxo-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-3-yl)benzamide.” Acta 
Crystallographica, Section E., E67:  o113-o114. 

2. การเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
2.1  Inprung, N., Bunrod, P. and Kuntiyong, P. “Cross metathesis/tandem N-acyliminium 

ion cyclization approach toward the synthesis of Grandisine A.” Pure and Applied Chemistry 
Internation Conference 2015, Amari Watergate Hotel, Bangkok, January 21 – 23, 2015. 

2.2 Sae-Guay, C., Bunrod, P. and Kuntiyong, P. “A highly diastereoselective route toward 
dibenzylaminobenzoindolizidinones and different reactivity of their N-oxide; Cope elimination vs 
Meisenheimer rearrangement.” Pure and Applied Chemistry Internation Conference 2015, Amari 
Watergate Hotel, Bangkok, January 21 – 23, 2015. 

2.3 Namborisut, D. and Kuntiyong, P. “Total synthesis of dihydrotrabenazine methyl 
ether.” Pure and Applied Chemistry Internation Conference 2015, Amari Watergate Hotel, Bangkok, 
January 21 – 23, 2015. 

2.4 Kuntiyong, P., Bunrod, P., Piboonsrinakara, N. and Akkarasamiyo, S. “Synthesis of 
quinolizidine and indolizidine alkaloids using N-acyliminium ion cyclization.” The 8th International 
Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia, Osaka University, 25 – 28 November, 2013. 



                                                                                 91                                                               มคอ. 2 

2.5 Hemmara, C. and Kuntiyong, P. “Synthesis of dibenzylamine quinolizidinone 
intermediate of equinamide.” Proceedings of Pure and Applied Chenmistry International Conference, 
Chonburi, Thailand, January 23-25, 2013, 843-845. 

2.6 Songthammawat, P., Hemmara, C. and Kuntiyong, P. “Total synthesis of a 
monoacylglyceride which inhibits the activity of Ralstonia solanacearum.” Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON) 2011, Bangkok, Thailand, 2011. 

2.7 Kuntiyong, P., Piboonsrinakara, N., Hemmara, C. and Songthammawat, P. “Total 
synthesis of Piriferine and derivatives.” The 14th Asian Chemical Congress (ACC 14) 2011, Bangkok, 
Thailand, 2011. 

2.8 Kuntiyong, P. and Hemmara, C. “Synthetic studies of  Epiquinamide.” Pure and 
Applied Chemistry Conference (PACCON) 2010, Ubonratchathani, Thailand, 2010. 

  
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  11  ปี 

 วชิา 513 102 GENERAL CHEMISTRY II 
 วชิา 513 103  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 
 วชิา 513 106   BASIC CHEMISTRY 
 วชิา 513 107  BASIC CHEMISTRY LABORATORY 
 วชิา 513 250  BASIC ORGANIC CHEMISTRY  
 วชิา 513 257  FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY  
 วชิา 513 256  PRINCIPLES OF ORGANIC CHEMISTRY 
 วชิา 513 254  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II 
 วชิา 513 255  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 
 วชิา 513 353  ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
 วชิา 513 453  SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY 
 วชิา 513 751  ADVANCED PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY 
 วชิา 513 752  ADVANCED ORGANIC SPECTROSCOPY 
 วชิา 513 757  SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY 
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5. ช่ือ – นามสกุล             นางสาวจิตนภา  ศิริรักษ ์
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์

        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
      Ph.D. (Chemistry) University of Bristol, UK (2011) 
 MSci (Chemistry) University of Bristol, UK (2007) 
        สังกดั   คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาเคมี 

ผลงานทางวชิาการ  (ท่ีตีพิมพใ์นรอบหา้ปี) 
ผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.  ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
1.1 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. 

1.2 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 Adv., 6: 10401-10411. 

 1.3  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.” Eur. J. Inorg. 
Chem., 15: 2534-2542. 
 1.4 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 J. Chem., 39: 1489. 

1.5 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.” Aus. J. Chem., 68(5): 766-773. 

1.6 van der Kamp, M.W., Sirirak, J., Żurek, J., Allemann, R.K. and Mulholland, A.J. 
(2013), "Conformational change and ligand binding in the Aristolochene synthase catalytic cycle." 
Biochemistry, 52: 8094. 

1.7 Chudyk, E., Dyguda-Kazimierowicz, E., Langner, K.M., Sokalski, W.A., Lodola, A., 
Mor, M., Sirirak, J. and Mulholland, A.J. (2013), ''Nonempirical energetic analysis of reactivity and 
covalent inhibition of fatty acid amide hydrolase." J. Phys.Chem. B, 117(22): 6656. 

1.8 Sirirak, J., Phonsri, W., Harding, D.J., Harding, P., Phommon, P., Chaoprasa, W., 
Hendry, R.M., Roseveare, T.M. and Adams, H. (2013), "Halogen substituted quinolylsalicylaldimines: 
Four halogens three structural types." J. Mol. Struct., 1036: 439. 
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1.9 Harding, P., Harding, D.J., Sirirak, J. and Adams, H. (2012), "Synthesis and electron 

transfer studies of redox active trans--diketonateNi(II) complexes." Transition Met. Chem., 37: 639.

  

2. การประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ:proceedings/เผยแพร่ผลงานฉบบัสมบูรณ์/โปสเตอร์  
 2.1  "DFT and TD-DFT Investigations of [M(dcbpyH)(qsalX)CN] (M = Zn, Ru and X = H, 

Br, OMe) Complexes for DSSCs Applications: Effect of Metal and Ligand Substitute Group" Poster 
presentation at the Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2015), Bangkok, 
Thailand, 2015 

 2.2 "Insight into MnII and MnIIIQuinolylsalicylaldiminates: the synthesis, structural and 
computational studies of spin crossover incisO donor MnIII complexes" Poster presentation atthe 6th 
HOPE meeting, March 11-15, 2014 Tokyo, Japan,  2014 

 2.3 "Solvatomorphism and Electronic Communication in FeIIIN,N'-Bis(salicylidene)-1,3-
Propylenediamine dimers" Oral presentation at the Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON2014), Khonkhan, Thailand, 2014 

 2.4 "MnII and MnIIIquinolylsalicylaldiminates: spin crossover in cis oriented MnIII 
complexes" Poster presentation at the Royal Australian Chemical Institute’s Inorganic Chemistry 
Divisional conference (IC’13), Brisbane, Australia, 2013 

 2.5 "Benchmarking quantum mechanical methods for the study of iron(III) spin crossover 
compounds" Oral presentation at the 17th International Annual Symposium on Computational Science 
and Engineering (ANSCSE 17), Khonkhan, Thailand, 2013 

 2.6  "Benchmarking quantum mechanical methods for the study of iron(III) spin crossover 
compounds" Poster presentation at the Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON2013), Chonburi, Thailand, 2013  
  
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  2  ปี 

วชิา  513  100  GENERAL CHEMISTRY  

วชิา  513  103  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 

วชิา  513  105   GENERAL CHEMISTRY LABORATORY  

วชิา  513  223  PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY I  

วชิา  513  226  APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY  

วชิา  513  227  APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY 

วชิา  513  321  PHYSICAL CHEMISTRY III 
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วชิา  513  323  PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY II 

วชิา  513  361  INFORMATION TECHNOLOGY IN CHEMISTRY  

วชิา  513  482  SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY  

วชิา  513  491  SEMINAR 

วชิา  513  492  RESEARCH PROJECT 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์ และสาขาวชิาเคมีอนิทรีย์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
หลกัการ 
                  เพื่อเป็นการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
ทดัเทียมกบัสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของโลก สามารถผลิตบณัฑิตใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากลและ 
เพียงพอต่อความตอ้งการของการพฒันาประเทศ ตามนโยบายในการส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร
อุดมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2542 จึงไดก้ าหนดใหมี้การติดตามประเมินผล
หลกัสูตรทุก 5 ปี เพื่อน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ  
                  เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตรเป็นไปตามนโยบายและขอ้เสนอแนะดงักล่าว ภาควชิา
เคมี คณะวทิยาศาสตร์ จึงท าการประเมินหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา  
 
วตัถุประสงค์ 
                  เพื่อประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ใน
สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์ และสาขาวชิาเคมีอินทรีย ์  เป็นขอ้มูลใหแ้ก่มหาวทิยาลยัตามแนวนโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อใหก้ารประเมินหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ภาควชิา
เคมี จึงไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. เสนอใหค้ณะแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินหลกัสูตร ฯ 
2. คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ฯ ประชุมพิจารณาก าหนดรูปแบบการประเมิน 

จุดประสงคก์ารประเมิน และสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมิน โดยการก าหนดแผนการ
ปฏิบติังานการประเมินหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาใหเ้หมาะสม 

3. กรรมการผูแ้ทนหลกัสูตร จดัส่งแบบสอบถามใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป้ระเมิน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ฯ ประชุมพิจารณาขอ้สรุปผลการประเมินและจดัท า
รายงาน 
 
 
 
 



                                                                                 96                                                               มคอ. 2 

รูปแบบการประเมิน   
                  1. การประเมินบริบท โดยประเมิน ดา้นปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ดา้น
โครงสร้างและเน้ือหา สาระของหลกัสูตร ผูป้ระเมินไดแ้ก่ อาจารย ์มหาบณัฑิต และนกัศึกษาปริญญาโท 
                  2. การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ โดยประเมินอาจารย ์นกัศึกษา และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของหลกัสูตร 
                  3. การประเมินกระบวนการ โดยประเมินลกัษณะกระบวนการจดัการเรียนการสอน เช่นต ารา 
เอกสาร วสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม และหอ้งปฏิบติัการ/วิจยั เป็นตน้ ผู ้
ประเมินไดแ้ก่ อาจารย ์  และนกัศึกษาปริญญาโท 
                  4. การประเมินผลผลิต โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นประสิทธิผลของหลกัสูตร และคุณภาพ
ของบณัฑิต โดยผูป้ระเมินเป็นหน่วยงานหรือนายจา้งของบณัฑิต 
 
กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
                  1. อาจารยแ์ละผูบ้ริหารหลกัสูตร 
                  2. นกัศึกษาปริญญาโท 
                  3. ผูส้ าเร็จการศึกษา 
                  4. นายจา้ง/ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
                  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับ อาจารย ์นกัศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษา และนายจา้ง/
ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
                  การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม ตามกลุ่มของขอ้มูล โดยใชค้่าเฉล่ียและ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามรวมทั้งหมด โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ        
 
   แผนการรับนักศึกษา  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิา ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สาขาวชิาเคมีอินทรีย ์ 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 
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ข้อมูลนักศึกษา  และผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5  ปี 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้
(ตั้งแต่ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตร) 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ  านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ลาออก ส าเร็จ

การศึกษา 
2558 5      
2557 4 4     
2556 5 5    1 
2555 6 3 3  1 5 
2554 2     2 
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สรุปผลการประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์ ภาควชิาเคมี 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทติ สาขาวชิาเคมีวเิคาะห์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 
   แผนการรับนักศึกษา  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิา ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์ 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 
 
ข้อมูลนักศึกษา  และผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5  ปี 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้
(ตั้งแต่ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตร) 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ  านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ลาออก ส าเร็จ

การศึกษา 
2558 2 2 - - - - 
2557 2 - - - - - 
2556 - - - - - 2 
2555 - 2 - - - - 
2554 2 - - - - - 

 
 
จ านวนแบบประเมินหลกัสูตร 

 จ านวนส่ง จ านวนรับ ร้อยละ 
อาจารย ์
นกัศึกษา 

5 
2 

5 
2 

100 
100 

รวม 7 7 100 
 * หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์ เปิดรับนกัศึกษาประจ าภาคการศึกษา
ตน้ ปีการศึกษา 2556 จึงไม่มีนกัศึกษาจบการศึกษาในหลกัสูตรน้ี  
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ผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 
 อาจารยส่์วนใหญ่เห็นวา่ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑดี์มาก โครงสร้าง
หลกัสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งวตัถุประสงคอ์ยูใ่นเกณฑดี์มาก รายวชิาท่ีเปิดสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรรวมทั้งรายวชิาบงัคบั
และวชิาเลือกมีความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑดี์มากถึงดีมากท่ีสุด ในดา้นการจดัการเรียนการสอนความ
เหมาะสมของจ านวนอาจารยใ์นหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑ์ดี ขณะท่ีอาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน 
ควบคุมงานวจิยัและมีทศันคติท่ีดีต่อนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก โดยจะพบวา่ผลท่ีไดรั้บความรู้ใน
สาขาวชิาและการน าไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นเกณฑดี์ ปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้มในส่วนของต ารา
และแหล่งคน้ควา้ต่างๆรวมทั้งเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมีมีความเหมาะสมและเพียงพอ ในขณะ
ท่ีความเหมาะสมของเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัอยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีมาก 
 
ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน 
 นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรรวมทั้งรายวชิาท่ีเปิดสอน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑดี์มาก จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรมีความ
เหมาะสมและทนัสมยัของหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑดี์มาก เน้ือหารายวชิามีความทนัสมยัและเป็นประโยชน์
ต่อวชิาชีพอยูใ่นเกณฑดี์มาก จ านวนอาจารยใ์นหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑดี์ ในขณะท่ีอาจารยมี์ความรู้ 
ความสามารถ ตั้งใจสอน ควบคุมงานวจิยัและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่
ในระดบัดี นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ในระดบัปริญญาตรีอยูใ่นเกณฑดี์ ดา้นการประเมินวดัผล 
การแจง้ใหน้กัศึกษาทราบวธีิประเมิน การใชว้ธีิการวดัผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียน
การสอนอยูใ่นเกณฑดี์ สภาพแวดลอ้มและปัจจยัประกอบอยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีมาก 
 
ผลการประเมินหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์ในภาพรวม  

จากการประเมินหลกัสูตรโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง คือ อาจารย ์และนกัศึกษาปัจจุบนั รวมทั้งการส ารวจ
ความพึงพอใจ ของนกัศึกษา พบวา่มีความรู้พื้นฐานในระดบัปริญญาตรีอยูใ่นเกณฑดี์ ความเหมาะสมของ
จ านวนอาจารยใ์นหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีมาก ขณะท่ีอาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน 
ควบคุมงานวจิยัและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี ในกรณีของการ
แจง้ใหน้กัศึกษาทราบวธีิประเมิน การใชว้ธีิการวดัผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยูใ่นเกณฑ์ดีถึงดีมาก  ในส่วนของปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้ม ดา้นห้องเรียน หอ้งปฎิบติัการ 
รวมทั้งเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมีอยูใ่นเกณฑ์ดี ส่วนความเหมาะสมของเงินทุนการศึกษา/
เงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัอยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีมาก   หลกัสูตรปี  พ.ศ. 2556 ยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา 
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จุดเด่นของหลกัสูตร 
1. มีจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียนท่ีสนใจในสาขาวชิาชีพน้ี 
2. หลกัสูตรสามารถตอบสนองความตอ้งการในการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะ

ในทางปฏิบติั สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ สามารถสร้างองคค์วามรู้ แกปั้ญหาในการ
ท างาน เป็นท่ีพึงพอใจของนายจา้งได ้

3. อาจารยมี์คุณวฒิุเหมาะสม มีความตั้งใจอุทิศตนใหก้บัการเรียนการสอน การควบคุมงานวจิยั
และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

4. ปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษา ไม่วา่จะเป็นในดา้น
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ รวมทั้งเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ ท่ีสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอนและการวิจยั 

 
ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 

1. โครงสร้างหลกัสูตรควรเพิ่มวชิาเลือกใหม้ากข้ึน เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสเลือกไดม้ากข้ึน 
2. ใหมี้ความทนัสมยัในส่วนของเน้ือหารายวชิาและเพิ่มเทคนิคในงานเคมีวเิคราะห์ใหม่ๆควร

เพิ่มตวัอยา่งการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 
3. ในส่วนของปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้ม หนงัสือในหอ้งสมุด, แหล่งคน้ควา้ ควรใหมี้

ความทนัสมยัและเพิ่มมากข้ึนกวา่เดิม 
4. บณัฑิตควรท่ีจะมีทกัษะและความรู้ในดา้นภาษาองักฤษและการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพิ่มเติม 

 
ตอนที ่1  : ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวนผูป้ระเมินประกอบดว้ย   
1. อาจารย ์ 5  ท่าน     

วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก จ านวน   5   ท่าน                    
ต าแหน่งวชิาการ   ระดบัอาจารย ์   3   ท่าน    

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 2   ท่าน         
ประสบการณ์ในการสอน  มากกวา่  20  ปี  4  ท่าน   5 -10 ปี  1 ทา่น 
 

2.    นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2    จ  านวน  2  คน 
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ตอนที ่2 การประเมินหลกัสูตร 
ตารางสรุปผลการประเมินหลกัสูตรของอาจารย์ 
1.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ขอ้ท่ี ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
มีความชดัเจน  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและสงัคม 

4.25 0.50 

4.30 
 

 
0.42 

 
 

2. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขององคก์รวชิาชีพ 4.25 0.50 

3. 
พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางเคมีวเิคราะห์
เพ่ิมข้ึน 

4.50 0.58 

4. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาทาง
เคมีวเิคราะห์ได ้

4.25 0.50 

5. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถเร่ิมท าวจิยัได ้

4.25 0.50 

 

2.  โครงสร้างของหลกัสูตร 

 

ขอ้ท่ี โครงสร้างหลกัสูตร 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตร 

4.00 0.82 

3.90 0.77 
2. 

ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
บงัคบั 

4.00 0.82 

3. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
เลือก 

4.00 0.82 

4. 
 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของ
วทิยานิพนธ์ 

4.00 0.82 

5. ความทนัสมยัของหลกัสูตร 3.50 0.58   
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3.  เน้ือหารายวชิา 

ขอ้ท่ี ความเหมาะสมของเน้ือหารายวชิา 
ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  รายวชิาบังคบั ( 10 หน่วยกติ )     

1. ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการเคมี 4.00 0.82 

4.21 0.55 

2. การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 1 4.25 0.50 

3. การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 2 4.25 0.50 

4. การวเิคราะห์โดยวธีิเคมีไฟฟ้า 4.25 0.50 

5. การวเิคราะห์โดยวธีิโครมาโทกราฟี 4.25 0.50 

6. ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 1 4.25 0.50 

7. ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2 4.25 0.50 
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ขอ้ท่ี ความเหมาะสมของเน้ือหารายวชิา 

ระดบัการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 รายวชิาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ )     
1. เคมีโคออร์ดิเนชนัและออร์แกโนเมทลัลิก 3.75 0.96 

4.01 0.84 

2. เคมีอนินทรียข์องกระบวนการทางชีวภาพ 3.75 0.96 
3. สเปกโทรสโกปีของโมเลกลุ 4.00 0.82 
4. เคมีไฟฟ้า 4.00 0.82 
5. เคมีพ้ืนผิว 3.75 0.96 
6. การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์ 4.25 0.50 
7. นาโนเทคโนโลยสี าหรับเคมีวเิคราะห์ 4.00 0.82 
8. การวเิคราะห์น ้ า 4.25 0.50 
9. เคมีวเิคราะห์เชิงชีวภาพ 4.25 0.50 
10. ชีวเคมีของพืช 3.75 1.26 
11. ชีวเคมีของโภชนาการ 3.75 1.26 
12. เทคโนโลยขีองเอนไซม ์ 3.75 1.26 
13. สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย ์ 3.75 1.26 
14. เคมีของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 4.00 0.82 
15. เคมีอินทรียข์องพอลิเมอร์ 3.75 1.26 
16. เทคโนโลยสีารสนเทศในเคมี 4.25 0.50 
17. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 1 4.25 0.50 
18. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 2 4.25 0.50 
19. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 3 4.25 0.50 

 สัมมนาเคม ี( 2 หน่วยกติ )     
1. สมัมนาเคมี   1 4.50 0.58 

4.50 0.58 
2. สมัมนาเคมี   2 4.50 0.58 
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิารเคม ี(S/U)   4.40 0.55 
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4.   การจัดการเรียนการสอน 

ขอ้ท่ี การจดัการเรียนการสอน 
ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  ด้านอาจารย์     

1  ความเหมาะสมของจ านวนอาจารยใ์น
หลกัสูตร 

4.25 0.50 

4.40 0.55 

2  อาจารยมี์ความรู้/เช่ียวชาญในวชิาท่ีสอน 4.25 0.50 

3  คุณวฒิุของอาจารยมี์ความเหมาะสม 4.25 0.50 

4  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/สอน 4.25 0.50 

5  มีความตั้งใจ/อุทิศตนใหก้บัการสอน 4.50 0.58 

6  อาจารยมี์ความรู้ความสามารถในการควบคุม
งานวจิยั 

4.50 0.58 

7  สอนครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นรายวชิา 4.50 0.58 

8  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน 

4.50 0.58 

 9.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดซ้กัถาม 4.50 0.58 

10  ติดตามความกา้วหนา้ในการเรียน/งานวจิยั
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.50 0.58 

 ด้านการวดัและการประเมนิผล     

1.  การแจง้ใหน้กัศึกษาทราบวธีิประเมินผล 4.50 0.58 

4.33 0.66 
2.  การใชว้ธีิการวดัและการประเมินผลหลายวธีิ 4.50 0.58 

3. 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

4.00 0.82 
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5. ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  ต ารา/วารสาร/ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์     

1 ความเพียงพอส าหรับคน้ควา้ 3.25 0.50 

3.33 0.53 2 มีความทนัสมยั 3.50 0.58 

3 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 3.25 0.50 

  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/ห้องวจิยั     

1 ความเหมาะสมของหอ้งบรรยาย 3.75 0.96 

3.64 0.60 

2 ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ์ในหอ้ง
บรรยาย 

3.50 1.29 

3 ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการ/หอ้งวจิยั 3.75 0.50 

4 มีวสัดุและสารเคมีเพียงพอ 4.00 0.00 

5 มีเคร่ืองมือในการท าวจิยัเพียงพอ 3.75 0.50 

6 ความสะดวกในการใชห้อ้งวจิยัและอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการท าวจิยั 

3.75 0.96 

7 ความเหมาะสมของหอ้งพกันกัศึกษา 3.00 0.00 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกติ     

1 ความเหมาะสมของอตัราค่าธรรมเนียม
การศึกษา/ค่าหน่วยกิต 

4.00 0.00 4.00 0.00 

 การสนับสนุนงานวจิยั     

1 ความเหมาะสมของเงินงบประมาณ 3.75 0.50   

2 ความเหมาะสมของเงินสนบัสนุนงานวจิยั/
ตีพิมพผ์ลงาน 

3.50 1.00 
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   ตอนที ่ 3   ด้านผลผลติ 

ขอ้ท่ี คุณลกัษณะของบณัฑิต 
ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ด้านความรู้ความสามารถ     

1 มีความรู้ในสาขาวชิาเพ่ิมข้ึนตามวตัถุประสงค ์ 4.50 1.00 

4.25 0.66 

2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 4.50 0.58 

3 ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 4.00 0.82 

4 ความสามารถในการน าเสนอผลงานเพ่ิมข้ึน 4.00 0.82 

5 ความสามารถในการใชส่ื้อ/เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

4.25 0.50 

  ด้านบุคลกิภาพ     

1 ความเป็นผูน้ า/การบริหารจดัการ 4.25 0.50 
4.13 0.25 

2 มีพฒันาการดา้นบุคลิกภาพ 4.00 0.00 

 

    ผลการประเมินทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 (SD=0. 64) 

ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  จากอาจารย์สาขาวชิาเคมวีเิคราะห์ 
 ในดา้นโครงสร้างหลกัสูตรควรเพ่ิมวชิาเลือกใหม้ากข้ึน โดยการเพ่ิมรายวชิาเลือกท่ีสาขารับผิดชอบไดเ้อง เพ่ือให้
นกัศึกษาไดมี้โอกาสเลือกไดม้ากข้ึน   ในดา้นเน้ือหารายวชิาควรเพ่ิมตวัอยา่งการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 
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ตารางสรุปผลการประเมินหลกัสูตรของนักศึกษา 
1. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ขอ้ท่ี ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
มีความชดัเจน  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและสงัคม 

4.50 0.71 

4.90 0. 42 

2. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขององคก์รวชิาชีพ 5.00 0.00 

3. 
พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางเคมีวเิคราะห์
เพ่ิมข้ึน 

5.00 0.00 

4. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาทาง
เคมีวเิคราะห์ได ้

5.00 0.00 

5. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถเร่ิมท าวจิยัได ้

5.00 0.00 

 

    2.   โครงสร้างของหลกัสูตร  

ข้อที ่ โครงสร้างหลกัสูตร 
ระดบัการประเมนิ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตร 

4.00 0.00 

4.00 0.00 

2. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
บงัคบั 

4.00 0.00 

3. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
เลือก 

4.00 0.00 

4. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของ
วทิยานิพนธ์ 

4.00 0.00 

5. ความทนัสมยัของหลกัสูตร 4.00 0.00 
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3.  เน้ือหารายวชิา 

ขอ้ท่ี ความเหมาะสมของเน้ือหารายวชิา 
ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  รายวชิาบังคบั ( 10 หน่วยกติ )     

1. ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการเคมี 3.50 0.00 

4.50 0.10 

2. การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 1 5.00 0.00 
3. การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรเมตรี 2 5.00 0.00 
4. การวเิคราะห์โดยวธีิเคมีไฟฟ้า 4.00 0.00 
5. การวเิคราะห์โดยวธีิโครมาโทกราฟี 4.00 0.00 
6. ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 1 5.00 0.00 
7. ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2 5.00 0.00 
 รายวชิาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ )     

1. เคมีโคออร์ดิเนชนัและออร์แกโนเมทลัลิก - - 

5.00 0.00 

2. เคมีอนินทรียข์องกระบวนการทางชีวภาพ - - 
3. สเปกโทรสโกปีของโมเลกลุ - - 
4. เคมีไฟฟ้า - - 
5. เคมีพ้ืนผิว - - 
6. การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์ - - 
7. นาโนเทคโนโลยสี าหรับเคมีวเิคราะห์ 5.00 0.00 
8. การวเิคราะห์น ้ า 5.00 0.00 
9. เคมีวเิคราะห์เชิงชีวภาพ - - 
10. ชีวเคมีของพืช - - 
11. ชีวเคมีของโภชนาการ - - 
12. เทคโนโลยขีองเอนไซม ์ - - 
13. สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย ์ - - 
14. เคมีของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ - - 
15. เคมีอินทรียข์องพอลิเมอร์ - - 
16. เทคโนโลยสีารสนเทศในเคมี 5.00 0.00 
17. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 1 - - 
18. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 2 - - 
19. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีวเิคราะห์ 3 - - 

 
*เฉล่ียเฉพาะวชิาท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียน  
 
 
 



                                                                                 109                                                               มคอ. 2 

ขอ้ท่ี ความเหมาะสมของเน้ือหารายวชิา 

ระดบัการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 สัมมนาเคม ี( 2 หน่วยกติ )     
1. สมัมนาเคมี   1 4.00 0.00 

4.00 0.00 
2. สมัมนาเคมี   2 4.00 0.00 
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิารเคม ี(S/U) 3.50 1.71 3.50 1.71 

 

       

4.  การจัดการเรียนการสอน 

ขอ้ท่ี การจดัการเรียนการสอน 
ระดบัการประเมนิ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ด้านอาจารย์   

5.00 0.00 

1. 
 ความเหมาะสมของจ านวนอาจารยใ์น
หลกัสูตร 

5.00 0.00 

2.  อาจารยมี์ความรู้/เช่ียวชาญในวชิาท่ีสอน 5.00 0.00 

3.  คุณวฒิุของอาจารยมี์ความเหมาะสม 5.00 0.00 

4.  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/สอน 5.00 0.00 

5.  มีความตั้งใจ/อุทิศตนใหก้บัการสอน 5.00 0.00 

6. 
 อาจารยมี์ความรู้ความสามารถในการควบคุม
งานวจิยั 

5.00 0.00 

7.  สอนครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นรายวชิา 5.00 0.00 

8. 
 เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน 

5.00 0.00 

9.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดซ้กัถาม 5.00 0.00 

10. 
 ติดตามความกา้วหนา้ในการเรียน/งานวจิยั
อยา่งสม ่าเสมอ 

5.00 0.00 
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ขอ้ท่ี การจดัการเรียนการสอน 
ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  ด้านนักศึกษา     

1. มีความรู้ระดบัปริญญาตรีเพียงพอ 3.00 0.00 

4.25 0.00 
2. ความตั้งใจในการศึกษา 5.00 0.00 

3. ใหเ้วลากบัการเรียน/การท าปฏิบติัการ/วจิยั 5.00 0.00 

4. มีทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิาน้ี 5.00 0.00 

 ด้านการวดัและการประเมนิผล     

1.  การแจง้ใหน้กัศึกษาทราบวธีิประเมินผล 5.00 0.00 

4.67 0.00 
2.  การใชว้ธีิการวดัและการประเมินผลหลายวธีิ 5.00 0.00 

3. 
 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

4.00 0.00 

 
    5.  ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 

ขอ้ท่ี 
 

ปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้ม 
 

ระดบัการประเมนิ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ต ารา/วารสาร/ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์   

4.00 0.00 
1. ความเพียงพอส าหรับคน้ควา้ 4.00 0.00 

2. มีความทนัสมยั 4.00 0.00 

3. ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 4.00 0.00 

 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/ห้องวจิยั   

3.79 0.10 

1. ความเหมาะสมของหอ้งบรรยาย 3.00 0.00 

2. 
ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ์ในหอ้ง
บรรยาย 

4.50 0.00 

3. ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการ/หอ้งวจิยั 4.00 0.00 

4. มีวสัดุและสารเคมีเพียงพอ 4.00 0.00 

5. มีเคร่ืองมือในการท าวจิยัเพียงพอ 4.00 0.00 

6. ความสะดวกในการใชห้อ้งวจิยัและอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการท าวจิยั 

4.00 0.00 

7. ความเหมาะสมของหอ้งพกันกัศึกษา 3.00 0.00 
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ขอ้ท่ี 
 

ปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้ม 
 

ระดบัการประเมนิ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกติ     

1. 
ความเหมาะสมของอตัราค่าธรรมเนียม
การศึกษา/ค่าหน่วยกิต 

5.00 0.00 4.00 0.00 

 ทุนการศึกษา/ทุนวจิยั     

1. 
ความเหมาะสมของทุนการศึกษา/ทุนวจิยัท่ี
ไดรั้บ 

3.50 0.71 
3.50 0.71 

2. ความเหมาะสมของทุนวจิยัท่ีไดรั้บ 3.50 0.71 

 
ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  จากนักศึกษา 
 ในดา้นการเรียนการสอน ในบางรายวชิามีเน้ือหาท่ีมากเกินไป  ควรเนน้แตเ่ทคนิคท่ีนิยมใช ้   และปัจจยัประกอบ
และสภาพแวดลอ้ม  ควรมีหอ้งพกัส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 112                                                               มคอ. 2 

สรุปผลการประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาเคมีอนิทรีย์ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเคมีอนิทรีย์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
              จ านวนแบบประเมินหลกัสูตร 

 จ านวนส่ง จ านวนรับ ร้อยละ 
อาจารย ์ 6 6 100 
นกัศึกษา 9 9 100 
รวม 15 15 100 

 
ส่วนของอาจารย์     

อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมอย่างมาก ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ น าความรู้ไปแกไ้ข
ปัญหาทางเคมีอินทรียไ์ดอ้ยา่งมาก  ดา้นโครงสร้างหลกัสูตร  ความทนัสมยัของหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑ์มาก 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตและรายวิชาอยู่ในเกณฑ์มากถึงมากท่ีสุด ดา้นการจดัการเรียนการ
สอนอยูใ่นเกณฑ์มาก  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูส้อนเหมาะสมมาก  การวดัและการประเมินผลอยู่
ในระดบัมาก   สภาพแวดลอ้มและปัจจยัประกอบโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ดา้นผลผลิตอาจารยส่์วน
ใหญ่เห็นวา่บณัฑิตมีการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพอยูใ่นเกณฑป์านกลางถึงมาก 
 
ส่วนของนักศึกษา     

นกัศึกษาเห็นวา่ปรัชญาของหลกัสูตรมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
สังคมในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โครงสร้างหลกัสูตรมีความทนัสมยั ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต
และและเน้ือหารายวิชาอยู่ในเกณฑ์มาก ดา้นการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นเกณฑ์มาก นกัศึกษาเห็นว่า
อาจารยผ์ูส้อนมีความตั้งใจและอุทิศตนให้กบัการเรียนการสอนและมีคุณวุฒิเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด 
ประเมินวา่ตนเองมีความตั้งใจและให้เวลากบัการเรียนและการวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลางดา้นการวดัและ
การประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก  สภาพแวดลอ้มและปัจจยัประกอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 
ภาพรวม   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นวา่ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรสอดคลอ้ง 
กบัมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพมาก ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ น าความรู้ไปแก้ไข
ปัญหาทางเคมีอินทรียไ์ด ้โครงสร้างของหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑดี์ ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตและ
รายวิชาตลอดจนความทนัสมยัของหลกัสูตรอยูใ่นเกณฑ์มาก  อาจารยมี์คุณวุฒิเหมาะสม มีความรู้ความ
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เช่ียวชาญในวชิาท่ีสอน ตั้งใจอุทิศตนใหก้บัการเรียนการสอนและการควบคุมงานวจิยัในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด  ดา้นสภาพปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้ม ความเพียงพอและความทนัสมยัของต าราวารสารและ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัดีมาก ความเพียงพอของสารเคมีและเคร่ืองมืออยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนความ
เหมาะสมห้องเรียนและห้องวิจยัในระดบัมาก แต่ความเหมาะสมของห้องพกันกัศึกษาและการสนบัสนุน
ค่าใชจ่ัายของภาควชิาทั้งดา้นวสัดุและครุภณัฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
จุดเด่นของหลกัสูตร 

1. มีความชดัเจนในวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขององคก์รวชิาชีพ ส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาทางเคมีอินทรียไ์ดอ้ยา่งมาก   

2. อาจารยมี์คุณวฒุเหมาะสม มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวชิาท่ีสอน สามารถถ่ายทอด 
ความรู้ไดดี้และตั้งใจอุทิศตนใหก้บัการเรียนการสอนและควบคุมวทิยานิพนธ์ 

 3.  บณัฑิตมีความรู้ความสามารถทกัษะวชิาชีพสามารถพฒันางาน และแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอใหป้รับปรุงพฒันาความสามารถในการใช ้
ภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

2. อาจารยเ์สนอให้เพิ่มรายวชิาเลือกในหลกัสูตรใหม้ากข้ึน 
3. อาจารยเ์สนอใหป้รับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนวชิาสัมมนา โดยใหมี้การ 

เพิ่มการใหส้ัมมนาเป็นภาษาองักฤษ 
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ตอนที ่1  : ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวนผูป้ระเมินประกอบดว้ย   
1.   อาจารย ์ 6  ท่าน     

วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก จ านวน   6   ท่าน                    
ต าแหน่งวชิาการ   ระดบัอาจารย ์   3   ท่าน    

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 3   ท่าน         
ประสบการณ์ในการสอน  มากกวา่  20 ปี  3 ท่าน 
 

2.   มหาบณัฑิต  3  คน 
      หลงัจากศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

-    ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในประเทศ   จ  านวน  2  คน 
-    รอศึกษาต่อต่างประเทศ   จ  านวน  1  คน   
 

3.    นกัศึกษาชั้นปีท่ี  2  จ านวน  4 คน        
       นกัศึกษาชั้นปีท่ี  3  จ านวน  5 คน    
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ตอนที ่2  การประเมินหลกัสูตร 
ตารางสรุปผลการประเมินหลกัสูตรของอาจารย ์

1. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ขอ้ท่ี ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
มีความชดัเจน  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและสงัคม 

3.83 0.75 

4.30 
 

 
0.52 

 
 

2. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขององคก์รวชิาชีพ 4.00 0.89 

3. 
พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางเคมีวเิคราะห์
เพ่ิมข้ึน 

4.50 0.55 

4. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาทาง
เคมีวเิคราะห์ได ้

4.67 0.52 

5. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถเร่ิมท าวจิยัได ้

4.50 0.55 

 
2.  โครงสร้างของหลกัสูตร 

 

ขอ้ท่ี โครงสร้างหลกัสูตร 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตร 

4.50 0.55 

3.90 0.77 
2. 

ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
บงัคบั 

4.50 0.55 

3. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
เลือก 

4.33 0.82 

4. 
 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของ
วทิยานิพนธ์ 

4.33 0.52 

5. ความทนัสมยัของหลกัสูตร 4.00 0.89   
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3.   เน้ือหารายวชิา 
 

ขอ้ท่ี ความเหมาะสมของรายวชิา 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1     

 รายวชิาสัมมนา (ไม่นบัหน่วยกติ)   4 หน่วยกติ     
1. สมัมนาเคมี  3 4.33 0.52 

4.33 0.52 
2. สมัมนาเคมี  4 4.33 0.52 
3. สมัมนาเคมี  5 4.33 0.52 
4. สมัมนาเคมี  6 4.33 0.52 
 รายวชิาบังคบั ( 11 หน่วยกติ )     

1. สมัมนาเคมี   1 4.50 0.55 

4.47 0.60 
2. สมัมนาเคมี  2 4.50 0.55 
3. เคมีอินทรียฟิ์สิกลัขั้นสูง 4.33 0.82 
4. สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์  4.50 0.55 
5. การสงัเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง  1 4.50 0.55 
 รายวชิาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ )     
1. การจดัการสารเคมีอนัตราย   4.50 0.55 

4.59 0.53 

2. เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  4.67 0.52 
3. เคมีเฮเทอโรไซคลิก   4.50 0.55 
4. การสงัเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง  2 4.67 0.52 

5. 
การประยกุตโ์ลหะทรานซิชนัในการสงัเคราะห์
ทางเคมีอินทรีย ์

4.67 0.52 

6. การสงัเคราะห์ทางเคมีอินทรียแ์บบอสมมาตร 4.67 0.52 
7. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอินทรีย ์  4.67 0.52 
8. เคมีชีวอินทรีย ์   4.50 0.55 
9. เคมีเชิงการแพทย ์  4.50 0.55 
 วทิยานิพนธ์ (21 หน่วยกติ )     
1. วทิยานิพนธ์   4.50 0.55 0.50 0.55 
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4.  การจัดการเรียนการสอน  

ขอ้ท่ี การจดัการเรียนการสอน 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ด้านอาจารย์     
1  ความเหมาะสมของจ านวนอาจารยใ์น

หลกัสูตร 
3.50 0.84 

4.43 0.57 

2  อาจารยมี์ความรู้/เช่ียวชาญในวชิาท่ีสอน 4.50 0.55 
3  คุณวฒิุของอาจารยมี์ความเหมาะสม 4.50 0.55 
4  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/สอน 4.50 0.55 
5  มีความตั้งใจ/อุทิศตนใหก้บัการสอน 4.50 0.55 
6  อาจารยมี์ความรู้ความสามารถในการควบคุม

งานวจิยั 
4.50 0.55 

7  สอนครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นรายวชิา 4.50 0.55 
8  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน 
4.67 0.52 

 9.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดซ้กัถาม 4.67 0.52 
10  ติดตามความกา้วหนา้ในการเรียน/งานวจิยั

อยา่งสม ่าเสมอ 
4.50 0.55 

  ด้านการวดัและการประเมนิผล     
1  การแจง้ใหน้กัศึกษาทราบวธีิประเมินผล 4.33 0.52 

4.28 0.48 
2  การใชว้ธีิการวดัและการประเมินผลหลายวธีิ 4.17 0.41 
3  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
4.33 0.52 
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5 .  ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 
 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ต ารา/วารสาร/ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์     
1 ความเพียงพอส าหรับคน้ควา้ 3.50 0.55 

3.61 0.63 2 มีความทนัสมยั 3.67 0.82 
3 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 3.67 0.82 
  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/ห้องวจิยั     
1 ความเหมาะสมของหอ้งบรรยาย 4.00 0.00 

3.69 0.58 

2 ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ์ในหอ้ง
บรรยาย 

3.83 0.41 

3 ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการ/หอ้งวจิยั 3.67 0.52 
4 มีวสัดุและสารเคมีเพียงพอ 3.83 0.41 
5 มีเคร่ืองมือในการท าวจิยัเพียงพอ 3.67 0.52 
6 ความสะดวกในการใชห้อ้งวจิยัและอุปกรณ์

เคร่ืองมือในการท าวจิยั 
4.00 0.89 

7 ความเหมาะสมของหอ้งพกันกัศึกษา 2.83 1.33 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกติ     
1 ความเหมาะสมของอตัราค่าธรรมเนียม

การศึกษา/ค่าหน่วยกิต 
3.17 0.75 3.17 0.75 

 การสนับสนุนงานวจิยั     
1 ความเหมาะสมของเงินงบประมาณ 3.17 0.41 

3.08 0.52 2 ความเหมาะสมของเงินสนบัสนุนงานวจิยั/
ตีพิมพผ์ลงาน 

3.00 0.63 
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ตอนที ่ 3   ด้านผลผลติ 
 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ด้านความรู้ความสามารถ     
1 มีความรู้ในสาขาวชิาเพ่ิมข้ึนตามวตัถุประสงค ์ 3.83 0.75 

3.87 0.44 

2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 3.67 0.52 
3 ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 3.67 0.52 
4 ความสามารถในการน าเสนอผลงานเพ่ิมข้ึน 4.17 0.41 
5 ความสามารถในการใชส่ื้อ/เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
4.00 0.00 

  ด้านบุคลกิภาพ     
1 ความเป็นผูน้ า/การบริหารจดัการ 3.83 0.41 

3.83 0.41 
2 มีพฒันาการดา้นบุคลิกภาพ 3.83 0.41 

 
ผลการประเมินทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.31 (SD=0.89)  
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ตารางสรุปผลการประเมินหลกัสูตรของนักศึกษา 
1. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ขอ้ท่ี ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
มีความชดัเจน  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและสงัคม 

4.22 0.44 

4.49 
 

 
0.42 

 
 

2. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขององคก์รวชิาชีพ 4.11 0.60 

3. 
พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางเคมีวเิคราะห์
เพ่ิมข้ึน 

4.67 0.50 

4. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาทาง
เคมีวเิคราะห์ได ้

4.78 0.44 

5. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถเร่ิมท าวจิยัได ้

4.67 0.50 

 
2.  โครงสร้างของหลกัสูตร 

 

ขอ้ท่ี โครงสร้างหลกัสูตร 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตร 

4.22 0.44 

4.18 0.59 
2. 

ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
บงัคบั 

4.22 0.44 

3. 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในวชิา
เลือก 

4.22 0.44 

4. 
 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของ
วทิยานิพนธ์ 

4.22 0.67 

5. ความทนัสมยัของหลกัสูตร 4.11 0.78   
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3.   เน้ือหารายวชิา 
 

ขอ้ท่ี ความเหมาะสมของรายวชิา 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1     

 รายวชิาสัมมนา (ไม่นบัหน่วยกติ)   4 หน่วยกติ     
1. สมัมนาเคมี  3 - - 

- - 
2. สมัมนาเคมี  4 - - 
3. สมัมนาเคมี  5 - - 
4. สมัมนาเคมี  6 - - 
 รายวชิาบังคบั ( 11 หน่วยกติ )     

1. สมัมนาเคมี   1 4.44 0.53 

4.58 0.48 
2. สมัมนาเคมี  2 4.44 0.53 
3. เคมีอินทรียฟิ์สิกลัขั้นสูง 4.44 0.53 
4. สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์  4.89 0.33 
5. การสงัเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง  1 4.67 0.50 
 รายวชิาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ )     
1. การจดัการสารเคมีอนัตราย   4.67 0.50 

4.73 0.43 

2. เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  4.44 0.53 
3. เคมีเฮเทอโรไซคลิก   5.00 0.00 
4. การสงัเคราะห์ทางเคมีอินทรียข์ั้นสูง  2 4.75 0.50 

5. 
การประยกุตโ์ลหะทรานซิชนัในการสงัเคราะห์
ทางเคมีอินทรีย ์

4.67 0.58 

6. การสงัเคราะห์ทางเคมีอินทรียแ์บบอสมมาตร 5.00 0.00 
7. เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอินทรีย ์  4.67 0.58 
8. เคมีชีวอินทรีย ์   4.67 0.58 
9. เคมีเชิงการแพทย ์  4.67 0.58 
 วทิยานิพนธ์ (21 หน่วยกติ )     
1. วทิยานิพนธ์   4.57 0.53 4.57 0.53 
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4.  การจัดการเรียนการสอน  

ขอ้ท่ี การจดัการเรียนการสอน 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ด้านอาจารย์     
1  ความเหมาะสมของจ านวนอาจารยใ์น

หลกัสูตร 
4.67 0.50 

4.86 0.35 

2  อาจารยมี์ความรู้/เช่ียวชาญในวชิาท่ีสอน 4.89 0.33 
3  คุณวฒิุของอาจารยมี์ความเหมาะสม 4.89 0.33 
4  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/สอน 4.89 0.33 
5  มีความตั้งใจ/อุทิศตนใหก้บัการสอน 4.89 0.33 
6  อาจารยมี์ความรู้ความสามารถในการควบคุม

งานวจิยั 
4.89 0.33 

7  สอนครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นรายวชิา 4.67 0.71 
8  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน 
4.89 0.33 

 9.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดซ้กัถาม 5.00 0.00 
10  ติดตามความกา้วหนา้ในการเรียน/งานวจิยั

อยา่งสม ่าเสมอ 
4.89 0.33 

  ด้านการวดัและการประเมนิผล     
1  การแจง้ใหน้กัศึกษาทราบวธีิประเมินผล 4.56 0.53 

4.59 0.52 
2  การใชว้ธีิการวดัและการประเมินผลหลายวธีิ 4.67 0.50 
3  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
4.56 0.53 
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5 .  ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 
 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ระดบัการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ต ารา/วารสาร/ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์     
1 ความเพียงพอส าหรับคน้ควา้ 4.11 1.05 

3.77 0.88 2 มีความทนัสมยั 4.22 0.67 
3 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 3.89 0.78 
  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/ห้องวจิยั     
1 ความเหมาะสมของหอ้งบรรยาย 4.00 0.71 

3.63 0.90 

2 ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ์ในหอ้ง
บรรยาย 

4.11 0.78 

3 ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการ/หอ้งวจิยั 3.89 0.93 
4 มีวสัดุและสารเคมีเพียงพอ 3.67 0.71 
5 มีเคร่ืองมือในการท าวจิยัเพียงพอ 3.78 0.83 
6 ความสะดวกในการใชห้อ้งวจิยัและอุปกรณ์

เคร่ืองมือในการท าวจิยั 
4.00 0.76 

7 ความเหมาะสมของหอ้งพกันกัศึกษา 2.00 1.58 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกติ     
1 ความเหมาะสมของอตัราค่าธรรมเนียม

การศึกษา/ค่าหน่วยกิต 
4.33 0.87 4.33 0.87 

 การสนับสนุนงานวจิยั     
1 ความเหมาะสมของเงินงบประมาณ 3.67 1.22 

3.72 1.10 2 ความเหมาะสมของเงินสนบัสนุนงานวจิยั/
ตีพิมพผ์ลงาน 

3.78 0.97 

 
 
ตอนที ่ 3   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรมีความเหมาะสม   เน้ือหารายวชิามีความเหมาะสม   การเรียนการสอน   
มีความเหมาะสม  ปัจจยัประกอบและสภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสม  ควรมีห้องพกันกัศึกษาเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ง 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพจิารณาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

 
เปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
 ปรับปรุงโดยยบุรวมหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีอินทรีย ์กบัหลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีวเิคราะห์  เป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี  ดงั
รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 

หมวดวชิา 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน

หน่วย

กิตท่ี

แตกต่าง 

หมายเหต ุ
หลกัสูตรเดิมสาขาวชิา หลกัสูตร

ปรับปรุง 

สาขาวชิาเคมี 

พ.ศ. 2559 

เคมีอินทรีย ์

พ.ศ. 2555 

เคมีวเิคราะห์ 

พ.ศ. 2556 

รายวชิาบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต 4 4 5 +1  เพ่ิมรายวชิาบงัคบั 

ความปลอดภยัและ

จรรยา บรรณส าหรับ

งานวจิยั 

วทิยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 36 36 - 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 

36 36 36  - 

 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 

หมวดวชิา 

หลกัสูตรเดิมสาขาวชิา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     หลกัสูตร
ปรับปรุง 

สาขาวชิาเคมี 
พ.ศ. 2559 

จ านวน 
หน่วย
กิตท่ี

แตกต่าง 

หมายเหต ุ
เคมีอินทรีย ์

พ.ศ. 2555 

เคมีวเิคราะห์ 

พ.ศ. 2556 

รายวชิาบงัคบั 10 11 3 -9  ลดรายวชิาบงัคบั 
 

 เพ่ิมรายวชิาบงัคบั
เลือกและวชิาเลือก 

 ลดจ านวนหน่วยกิ
ตของวทิยานิพนธ์
เพื่อใหมี้ความ
เหมาะสมและได้
เน้ือหาท่ีมีความ
ทนัสมยัมากข้ึน  

 

รายวชิาบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต                          -                        1 - -1 
วชิาบงัคบัเลือกไม่นอ้ยกวา่ - - 9  
วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 6 6 12 - 
วทิยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 21 18 12 -6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 

38 36 36 - 
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2.   เปรียบเทียบรายวชิาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 

การปรับปรุงรายวชิาในหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 

หลกัสูตรเดิมสาขาวชิา  หลกัสูตรปรับปรุง  
สาขาวชิาเคมี พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ
เคมีอินทรีย ์พ.ศ. 2555 เคมีวเิคราะห์ พ.ศ. 2556 

- 513 562 ความปลอดภยัในหอ้ง 
ปฏิบติัการเคมี (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 (Safety in Chemical  
Laboratory)                  1(1-0-2)                       

- 

ยกเลิก 

513 703  สมัมนาเคมี 3    
(ไม่นบัหน่วยกิต)                      
(Seminar in Chemistry  III)     
                                    1(0-2-1)             

513 703  สมัมนาเคมี   3         
(ไม่นบัหน่วยกิต)  (Seminar in 
Chemistry  III)              1(0-2-1) 

513 703  สมัมนาเคมี   3    
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  III)   
                                   1(0-2-1) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 704  สมัมนาเคมี   4                   
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  IV)      
                                    1(0-2-1)          

513 704  สมัมนาเคมี   4         
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  IV)      
                                     1(0-2-1) 

513 704  สมัมนาเคมี   4        
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  IV)      
                                   1(0-2-1) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 705  สมัมนาเคมี   5        
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  V)    
                                   1(0-2-1)          

513 705  สมัมนาเคมี   5         
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  V)    
                                   1(0-2-1) 

- 

ยกเลิก 

513 706  สมัมนาเคมี   6        
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  VI)     
                                   1(0-2-1)          

513 706  สมัมนาเคมี   6         
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
(Seminar in Chemistry  VI)     
                                    1(0-2-1) 

- 

ยกเลิก 

 - 513 705 ความปลอดภยัและ
จรรยาบรรณส าหรับงานวจิยั  
(ไม่นบัหน่วยกิต)  
(Safety and Ethics for  
Research)                 1(1-0-2)                                                 

รายวชิาใหม่ 

513 792  วทิยานิพนธ์  
               (Thesis)    
มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 

513 791 วทิยานิพนธ์  
               (Thesis)    
มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 

513 792  วทิยานิพนธ์  
               (Thesis)     
มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 

เปล่ียนรหสัวชิา 
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การปรับปรุงรายวชิาในหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 

หลกัสูตรเดิมสาขาวชิา  หลกัสูตรปรับปรุง  
สาขาวชิาเคมี พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ
เคมีอินทรีย ์พ.ศ. 2555 เคมีวเิคราะห์ พ.ศ. 2556 

- 513 512 เคมีโคออร์ดิเนชนัและ
ออร์แกโนเมทลัลิก (Coordination  
and Organometallic Chemistry)
                         3(3-0-6) 

- ยกเลิก 

- 513 513 เคมีอนินทรียข์อง
กระบวนการทางชีวภาพ 
(Inorganic Chemistry of 
Biological Processes)                                        
                                        2(2-0-4)                                          

- ยกเลิก 

- 513 522  สเปกโทรสโกปีของ
โมเลกลุ (Molecular 
Spectroscopy)                 2(2-0-4) 

- ยกเลิก 

- 513 523  เคมีไฟฟ้า 
(Electrochemistry)          2(2-0-4) 

- ยกเลิก 

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

- ยกเลิก 

- 513 562 ความปลอดภยัใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี (Safety in 
Chemical Laboratory)    1(1-0-2)         

- ยกเลิก 

- 513 534 การประกนัคุณภาพใน
เคมีวเิคราะห์ (Quality Assurance 
in Analytical Chemistry)2(2-0-4)                                            
                                                     

513 534 การประกนัคุณภาพใน
เคมีวเิคราะห์ (Quality 
Assurance in Analytical 
Chemistry)                   2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 536  นาโนเทคโนโลยี
ส าหรับเคมีวเิคราะห์  
(Nanotechnology for Analytical 
Chemistry)                     2(2-0-4)                                                                          

513 536  นาโนเทคโนโลยี
ส าหรับเคมีวเิคราะห์
(Nanotechnology for 
Analytical Chemistry) 2(2-0-4)                                                 

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 537 การวเิคราะห์น ้ า  
(Water Analysis)            2(2-0-4)                       

513 537 การวเิคราะห์น ้ า  
(Water Analysis)         2(2-0-4)                        

ไม่เปล่ียนแปลง 
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- 513 538 เคมีวเิคราะห์เชิงชีวภาพ 
(Bioanalytical Chemistry)          
                                           2(2-0-4) 

513 538 เคมีวเิคราะห์เชิงชีวภาพ 
(Bioanalytical Chemistry)                 
                                      2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 542 ชีวเคมีของพืช   
(Plant Biochemistry)         2(2-0-4)                       

513 542 ชีวเคมีของพืช   
(Plant Biochemistry)    2(2-0-4)                     

ไม่เปล่ียนแปลง 

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

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

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 544 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์  
(Special Topics in Biochemistry) 
                                        2(2-0-4) 

513 544 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์  
(Special Topics in 
Biochemistry)              2(2-0-4)   

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 552 สเปกโทรสโกปีในเคมี
อินทรีย ์(Spcetroscopy in Organic 
chemisty)                          2(2-0-4)   

- ยกเลิก 

- 513 553 เคมีของผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ  (Chemistry of Natural  
products)                            2(2-0-4) 

- ยกเลิก 

- 513 554 เคมีอินทรียข์องพอลิเมอร์   
(Organic Chemistry of Polymers)  
                                        2(2-0-4)   

- ยกเลิก 

- 513 660  เทคโนโลยสีารสนเทศใน
เคมี (Information Technology in 
Chemistry)                       3(2-2-5) 
 

513 660  เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในเคมี(Information Technology 
in Chemistry)                3(2-2-5) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 701  สมัมนาเคมี 1 
(Seminar in Chemistry I)       
                                           1(0-2-1) 

513 701  สมัมนาเคมี 1 
(Seminar in Chemistry I)      
                                         1(0-2-1) 

513 701  สมัมนาเคมี 1 
(Seminar in Chemistry I)         
                                     1(0-2-1) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 702  สมัมนาเคมี 2 
(Seminar in Chemistry II)         
                                          1(0-2-1) 

513 702  สมัมนาเคมี 2 
(Seminar in Chemistry II)             
                                         1(0-2-1) 

513 702  สมัมนาเคมี 2 
(Seminar in Chemistry II)      
                                     1(0-2-1) 

ไม่เปล่ียนแปลง 
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- - 513 705  ความปลอดภยัและ
จรรยาบรรณส าหรับงานวจิยั      
 (Safety and Ethics for 
Research)                    1(1-0-2) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 706  สเปกโทรสโกปีขั้นสูง 
(Advanced  Spectroscopy)     
                                    3(3-0-6) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 711  เคมีอนินทรีย ์1                                                                 
(Inorganic Chemistry I)      
                                   3(3-0-6) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 712  เคมีอนินทรีย ์2  
 (Inorganic Chemistry II)   
                                   3(3-0-6) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 713  การตรวจสอบลกัษณะ
สารประกอบอนินทรีย ์  
 (Characterization of Inorganic 
Compounds)                 2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 714  การเร่งปฏิกิริยาววิธิ
พนัธ์                                 
(Heterogeneous catalysis)        
                                     2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 715  วสัดุนาโนอนินทรีย ์
(Inorganic  Nanomaterials)  
                                     2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 716  เคมีออร์แกโนเมทลัลิก 
(Organometallic Chemistry)    
                                     2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 717  จลนศาสตร์และกลไก
การเกิดปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย ์
(Kinetics and Mechanism in 
Inorganic Chemistry)                    
2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 
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- - 513 718  วสัดุผสมชีวอนินทรีย ์
(BioinorganicHybrid Materials)  
                                    2(2-0-4)          

รายวชิาใหม่ 

- - 513 721 อุณหพลศาสตร์เคมี   
(Chemical Thermodynamics) 
                                     2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 722  จลนศาสตร์เคมี 
 (Chemical Kinetics)    2(2-0-4)                  

รายวชิาใหม่ 

- - 513 723  เคมีควอนตมั  
(Quantum Chemistry)   2(2-0-4)                

รายวชิาใหม่ 

- - 513 724  เคมีไฟฟ้า 
(Electrochemistry)       2(2-0-4)                     

รายวชิาใหม่ 

- 513 731  การวเิคราะห์โดยวธีิสเปก
โทรเมตรี 1 
(Analytical Spectrometry I)     
                                           2(2-0-4) 

513 731  การวเิคราะห์โดยวธีิ 
สเปกโทรเมตรี 1 
(Analytical  Spectrometry I)    
                                     2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 732  การวเิคราะห์โดยวธีิสเปก
โทรเมตรี 2 
(Analytical Spectrometry II)         
                                           2(2-0-4) 

513 732  การวเิคราะห์โดยวธีิ 
สเปกโทรเมตรี 2 
(Analytical Spectrometry II)    
                                     2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 733  การวเิคราะห์โดยวธีิ
เคมีไฟฟ้า 
(Electrochemical Analysis)            
                                           2(2-0-4) 

513 733  การวเิคราะห์โดยวธีิ
เคมีไฟฟ้า 
(Electrochemical Analysis)       
                                     2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 734  การวเิคราะห์โดยวธีิโคร
มาโทกราฟี 
(Chromatogrphic Methods of 
Analysis)                           2(2-0-4) 

513 734  การวเิคราะห์โดยวธีิ
โครมาโทกราฟี 
(Chromatogrphic Methods of 
Analysis)                      2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 735  ปฏิบติัการวเิคราะห์โดย
ใชเ้คร่ืองมือ 1 
 (Instrumental Analysis Laboratory 
I)                                        1(0-3-0) 

513 735  ปฏิบติัการวเิคราะห์
โดยใชเ้คร่ืองมือ 1 
 (Instrumental Analysis 
Laboratory I)                 1(0-3-0)                                    

ไม่เปล่ียนแปลง 

- 513 736  ปฏิบติัการวเิคราะห์โดย
ใชเ้คร่ืองมือ 2   
(Instrumental Analysis Laboratory 
II)                                       1(0-3-0) 

513 736 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดย
ใชเ้คร่ืองมือ 2                           
(Instrumental Analysis 
Laboratory II)              1(0-3-0) 

ไม่เปล่ียนแปลง 
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- 513 737 เร่ืองคดัเฉพาะในเคมี
วเิคราะห์ 1 
(Selected Topics in Analytical 
Chemistry I)                      2(2-0-4) 

513 831 เร่ืองคดัเฉพาะในเคมี
วเิคราะห์ 1 
(Selected Topics in Analytical     
Chemistry I)                2(2-0-4)                 

เปล่ียนรหสัวชิา 

- 513 738  เร่ืองคดัเฉพาะในเคมี
วเิคราะห์ 2 
(Selected Topics in Analytical  
Chemistry II)                     2(2-0-4) 

513 832  เร่ืองคดัเฉพาะในเคมี
วเิคราะห์ 2 
(Selected Topics in Analytical 
Chemistry II)               2(2-0-4) 

เปล่ียนรหสัวชิา 

- 513 739  เร่ืองคดัเฉพาะในเคมี
วเิคราะห์ 3 
(Selected Topics in Analytical 
 Chemistry III)                  2(2-0-4) 

513 833  เร่ืองคดัเฉพาะในเคมี
วเิคราะห์ 3 
(Selected Topics in Analytical 
Chemistry III)              2(2-0-4)                                                                            

เปล่ียนรหสัวชิา 

  513 741 ชีวเคมี 1  
(Biochemistry I)           3(3-0-6) 

รายวชิาใหม่ 

  513 741 ชีวเคมี 2  
(Biochemistry II)          3(3-0-6) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 744  ชีวเคมีฟิสิกลั   
(Physical Biochemistry)      
                                     3(3-0-6) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 745  เทคโนโลยดีีเอน็เอสาย
ผสม (Recombinant DNA 
Technology)                3(2-3-4)                            

รายวชิาใหม่ 

- - 513 746  ชีวเคมีของเมมเบรน  
(Membrane Biochemistry)     
                                     2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

513 750 การจดัการสารเคมี
อนัตราย 
(Hazardous Chemicals 
Management)                    2(2-0-4) 

- 513 750 การจดัการสารเคมี
อนัตราย 
(Hazardous Chemicals 
Management)               2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 751  เคมีอินทรียฟิ์สิกลัขั้นสูง                                                     
(Advanced Physical Organic 
Chemistry)                        3(3-0-6) 

- 513751 เคมีอินทรียฟิ์สิกลัขั้นสูง                                                     
(Advanced Physical Organic 
Chemistry)                   3(3-0-6) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 752  สเปกโทรสโกปีขั้นสูงใน
เคมีอินทรีย ์  
(Advanced Organic Spectroscopy)   
                                          3(3-0-6) 

- 513 752  สเปกโทรสโกปีขั้นสูง
ในเคมีอินทรีย ์  
(Advanced Organic 
Spectroscopy)              3(3-0-6) 

ไม่เปล่ียนแปลง 
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513 753  การสงัเคราะห์ทางเคมี
อินทรียข์ั้นสูง  1   (Advanced 
Organic Synthesis I)          3(3-0-6) 

- 513 753  การสงัเคราะห์ทางเคมี
อินทรียข์ั้นสูง  1   (Advanced 
Organic Synthesis I)    3(3-0-6) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 754  การสงัเคราะห์ทางเคมี
อินทรียข์ั้นสูง 2 (Advanced Organic 

Synthesis II)                            2(2-0-4) 

- 513 754  การสงัเคราะห์ทางเคมี
อินทรียข์ั้นสูง 2 (Advanced 
Organic Synthesis II)    2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 755 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 

(Heterocyclic Chemistry)        
                                          2(2-0-4) 

- 513 755  เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
(Heterocyclic Chemistry)       
                                      2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 756  เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
(Natural Products Chemistry)     
                                          3(3-0-6)  

- 513 756  เคมีผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ  
(Natural Products Chemistry)    
                                     3(3-0-6)  

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 757  การประยกุตโ์ลหะทรานซิ
ชนัในการสงัเคราะห์ทางเคมี
อินทรีย ์ 
(Applications of Transition Metals 
in Organic Synthesis)           
                                         2(2-0-4) 

- 513 757  การประยกุตโ์ลหะ
ทรานซิชนัในการสงัเคราะห์ทาง
เคมีอินทรีย ์ 
(Applications of Transition 
Metals in Organic Synthesis)    
                                      2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 758 การสงัเคราะห์ทางเคมี
อินทรียแ์บบอสมมาตร  
(Asymmetric Organic Synthesis)    
                                          2(2-0-4) 

- 513 758  การสงัเคราะห์ทางเคมี
อินทรียแ์บบอสมมาตร 
(Asymmetric Organic 
Synthesis)                    2(2-0-4)      (Asymmetric Organic Synthesis)          2(2-0-4) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

513 851  เคมีเชิงการแพทย ์ 
(Medicinal Chemistry)           
                                          2(2-0-4)           

- 513 759  เคมีเชิงการแพทย ์ 
(Medicinal Chemistry)          
                                    2(2-0-4)           

เปล่ียนรหสัวชิา
ใหม่ 

- - 513 811   เร่ืองคดัเฉพาะทาง
เคมีอนินทรีย ์1  
(Selected Topics in Inorganic 
Chemistry I)                 2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 812 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมีอ
นินทรีย ์2 
(Selected Topics in Inorganic 
Chemistry II)                2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 
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- - 513 821 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมี 
ฟิสิกลั 1                                                       
(Selected Topics in Physical 
Chemistry I)                  2(2-0-4)                                

รายวชิาใหม่ 

- - 513 822  เร่ืองคดัเฉพาะทาง
เคมีฟิสิกลั 2                                                       
(Selected Topics in Physical 
Chemistry II)                2(2-0-4) 

รายวชิาใหม่ 

- - 513 823 เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมี 
ฟิสิกลั 3                                                   
(Selected Topics in Physical 
Chemistry III)               2(2-0-4)                                  

รายวชิาใหม่ 

- - 513 841  เร่ืองคดัเฉพาะทาง
ชีวเคมี 1   
(Selected Topics in 
Biochemistry I)             2(2-0-4)                                  

รายวชิาใหม่ 

- - 513 842 เร่ืองคดัเฉพาะทาง
ชีวเคมี 2   
(Selected Topics in 
Biochemistry II)           2(2-0-4)                                  

รายวชิาใหม่ 

513 850  เคมีชีวอินทรีย ์  
(Bioorganic Chemistry)   2(2-0-4)             

 513 850  เคมีชีวอินทรีย ์  
(Bioorganic Chemistry)     
                                      2(2-0-4) 

รายวชิาเดิมใน
หลกัสูตร วท.ม. 
สาขา เคมีอินทรีย ์

513 759  เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมี
อินทรีย ์  
(Selected Topics in Organic 
Chemistry)             2(2-0-4)                                                   

 513 851  เร่ืองคดัเฉพาะทางเคมี
อินทรีย ์  
(Selected Topics in Organic 
Chemistry)                   2(2-0-4)                                                 

รายวชิาเดิมในหลกั 
สูตร วท.ม. สาขา 
เคมีอินทรีย ์เปล่ียน
รหสัวชิาใหม่ 

513 793 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) มีค่าเทียบเท่า 21 หน่วยกิต 

513 794 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis)  มีค่าเทียบเท่า 18 หน่วยกิต 

513 793 วทิยานิพนธ์ (Thesis)  
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

ลดจ านวนหน่วยกิต 

 


