
 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวชิาเคม ี
หลกัสูตรใหม่   พ.ศ 2556 

 
ช่ือมหาวทิยาลัยอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 
คณะ/ภาควชิา   คณะวทิยาศาสตร์ / ภาควชิาเคมี 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย:  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเคมี 
 ภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Chemistry 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

 ช่ือปริญญาภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เคมี) 
 ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy (Chemistry) 
 อกัษรยอ่ภาษาไทย:  ปร.ด. (เคมี) 

อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ:  Ph.D. (Chemistry) 
 

3.  วชิาเอก    

ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

หลกัสูตรแบบ 1   (ท าดุษฎีนิพนธ์อยา่งเดียว) 

แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกิต 

หลกัสูตรแบบ 2   (เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 

แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต 

แบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  72  หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1  รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 5.2  ภาษาทีใ่ช้  

จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติท่ีส่ือสารภาษาไทยได ้

 5.4   ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัอืน่ 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยับูรพาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556  เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย  พ.ศ. 2556 

  สภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 2/2556  

   วนัท่ี  23 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2556 

  สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 3/2556  

   วนัท่ี  15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1)  ครู อาจารย ์นกัวชิาการ นกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตร์ในสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของ
รัฐบาลและเอกชน 

(2)  นกัวชิาการ นกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตร์ในหน่วยงานของภาครัฐวสิาหกิจ และเป็นท่ีปรึกษา
ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

(3) ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตวัท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถระดบัสูงสาขาวชิาเคมี 
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9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

(1)  นางสาวสุชญา  ผ่องใส เลขประจ าตัวประชาชน  3-1602-0001x-xx-x 
 Doctor of Philosophy (Physical and Theoretical Chemistry), University of 

Bristol, United Kingdom  พ.ศ. 2544  
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2537 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2534  

ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(2)  นายสมศักดิ์  ศิริไชย เลขประจ าตัวประชาชน  3-9599-0013x-xx-x 
 Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), University of London  
  (Imperial College), United Kingdom  พ.ศ. 2544 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2538 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2535 

ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(3)  นางสาวรุ่งนภา  แซ่เอง็ เลขประจ าตัวประชาชน  4-1017-0003x-xx-x 
 Doctor of Agricultural Science (Organic Chemistry), Nagoya University,  
  Japan  พ.ศ. 2542 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2538  
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2534 

ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(4)  นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-8498-0007x-xx-x 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2549 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2541   
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(5)  นางสาวการะเกด เทศศรี   เลขประจ าตัวประชาชน 3-2501-0013x-xx-x 
 Doctor of Philosophy (Chemistry), University of Oxford, United Kingdom 
  พ.ศ. 2553 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2542 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

  ในสถานท่ีตั้ง  มหาวทิยาลยับูรพา 
  นอกสถานท่ีตั้ง  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

การพฒันาหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559)  ท่ีมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติการพฒันาดา้นต่างๆ  เพื่อเสริมรากฐานของ
ประเทศให้เขม้แข็ง ควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัต่อการพฒันาคนให้มีคุณภาพ ก้าวทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง และมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเป็น
ธรรม  รวมทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม   มีความคิด
สร้างสรรคบ์นพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาประเทศ
ท่ีมั่นคงและย ั่งยืน   นอกจากน้ีการพัฒนาหลักสูตรย ังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยับูรพา  ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของกรอบ
นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554 ท่ีเนน้การส่งเสริมและเร่งรัดการพฒันา
ก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมให้เป็นพลงัท่ีส าคญัของประเทศ รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักและพฒันาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมให้เป็นสังคม
ฐานความรู้ 

 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ท่ีใหค้วามส าคญัต่อ “การพฒันาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัให้มีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลง จึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาท่ีให้ความรู้ ทกัษะ และจริยธรรมท่ีถูกตอ้ง 
ทั้งทางดา้นสังคมและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีของสังคมไทย ตลอดจนวิถีของประชาคม
อาเซียน โดยหลกัสูตรเน้นแผนการเรียนการสอน รวมทั้งการส่ือสารเพื่อคน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรค ์
และส่งเสริมใหเ้กิดผลงานวจิยัท่ีสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลและสังคมส่วนรวม  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ
มหาวทิยาลัย 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิด
ภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางดา้นเคมี ทั้ง ครู อาจารย ์นกัวิชาการ นกัวิจยั และนกัวิทยาศาสตร์ 
ในสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับพันธกิจของ
มหาวทิยาลยับูรพามุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก และเนน้
การท าวิทยา นิพนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก และมุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี 
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  จึงได้ถูก
พฒันาข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทั้งทางทฤษฎีและวิจัย และสร้างองค์ความรู้แขนงต่างๆ 
ทางด้านเคมี  รวมถึงการพฒันาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านเคมีขั้นสูงให้เพียงพอ เพื่อ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถแข่งขนัในเวทีโลก  

 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นกลุ่มสถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้ นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  ทางภาควิชาเคมีจึงได้พฒันาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาเคมี ท่ีเนน้การท าวจิยัข้ึนมา เพื่อเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาเอก
ในสาขาวิชาเคมี และด าเนินตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการสร้างบณัฑิตระดบัปริญญาเอกท่ีมี
คุณภาพดา้นการท าวิจยัในแขนงต่างๆ ทางดา้นเคมี ไดแ้ก่ เคมีอินทรีย ์ เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีอนินทรีย ์
และเคมีวเิคราะห์  

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั  

ไม่มี 

 



- 6 - 
 

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

-ปรัชญา- 
มุ่งพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางดา้นเคมีใหมี้ประสิทธิภาพทั้งทางวชิาการและวิจยั เพื่อตอบสนอง
ทิศทางการพฒันาประเทศทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัองค์ความรู้ขั้นสูง
ทางเคมีท่ีไดจ้ากกระบวนการจดัการศึกษาและการท าวจิยัอยา่งลึกซ้ึง  

 

-ความส าคัญ- 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการสร้างดุษฎี
บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาเคมีเชิงลึกทั้งด้านทฤษฎีและวิจยั จึงได้วางแผนพฒันา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ข้ึนเพื่อพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัแนวทางความ
ตอ้งการบุคลากรของประเทศและของทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการขยายตวัของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคตะวนัออก และเปิดโอกาสให้นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโทไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมี เพื่อน าไปสู่การคน้ควา้ 
ริเร่ิม และสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานวิจยั มีความสามารถในการท าวิจยั และน าองค์ความรู้ใหม่จาก
งานวจิยัไปประยกุตใ์นภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งดา้นงาน
พฒันาและงานวิจยั ทนัต่อความกา้วหน้าดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
และท่ีส าคญัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจของมหาวทิยาลยับูรพา 

 

-วตัถุประสงค์- 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเคมี มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอกท่ีมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

1) มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาเคมีอย่างลึกซ้ึง สามารถท างานวิจยัและพฒันางานวิจยัทาง
เคมี รวมทั้งประยกุตอ์งคร์วมทางเคมีในการพฒันาองคค์วามรู้และงานวจิยัขั้นสูง 

2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละบูรณาการความรู้เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตามจรรยาบรรณนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั ในการ
ประกอบอาชีพทางดา้นเคมี 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการจดัการเรียน
การสอน 

1. ส ารวจความพึงพอใจการเรียนการ
สอนทุกรายวชิา (ทุกภาคการศึกษา) 

2. ส ารวจความพึงพอใจของบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(ทุกปี) 

1. ผลส ารวจความพึงพอใจการ
เรียนการสอนตามรายวชิา 

2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

วเิคราะห์และท าการ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา
ใหม่ทุกปี 

1. น าผลการประเมินการจดัการเรียน
การสอน มาปรับปรุงการด าเนินงาน
ของหลกัสูตร (ทุกปี) 

2. น าผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 
ตามตวับ่งช้ีมาตรฐานของแต่ละปี
การศึกษา และผลการส ารวจต่างๆ 
มาประเมินผา่นท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงาน (ทุกปี) 

1. รายงานผลการประเมินการ
จดัการเรียนการสอนของทุก
รายวชิา 

2. เอกสารการปรับปรุงรายวิชา
ใน มคอ.3 

มีการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพและ
ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

 

1. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
ภายในระยะเวลาทุก 5 ปี เพื่อใหมี้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

1. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ใชร้ะบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาคการศึกษา 

มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จดัการเรียนการสอนส าหรับภาคปกติ ในวนัและเวลาราชการ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

หลกัสูตร แบบ 1  (ท าดุษฎนิีพนธ์อย่างเดียว) 
แบบ 1.1 

1) เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีเกรด
เฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา ว่า
ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีนิสิตมีความจ าเป็นตอ้งปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับการวิจยั นิสิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ทั้งน้ีตอ้งได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2) ต้องมีบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีผูท้รงคุณวุฒิกลั่นกรอง (peer 
review) หรือตีพิมพใ์นประมวลรายงานการประชุม (proceedings) ท่ีมีผูท้รงคุณวุฒิ
กลัน่กรองฉบบัเตม็อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ทั้งน้ีตอ้งผา่นการประเมินและพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรดว้ย 

3) มีหนงัสือรับรองจากหวัหนา้หน่วยงาน และ/หรืออาจารยผ์ูเ้คยสอน จ านวน 3 คน 
4) มีเอกสารอธิบายงานวจิยัท่ีสนใจ (statement of research interest) ความยาวไม่เกิน  

5 หนา้กระดาษ A4 
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หลกัสูตร แบบ 2  (เรียนรายวิชาและท าดุษฎนิีพนธ์) 
แบบ 2.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมี

เกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป และมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
บูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ทั้งน้ีตอ้งผา่นการประเมิน
และพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรดว้ย 

แบบ 2.2  เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมี
ผลการเรียนระดับเกียรตินิยมอันดับสองข้ึนไป และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ทั้งน้ี
ตอ้งผา่นการประเมินและพิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจ าหลกัสูตรดว้ย 

หมายเหตุ   
- ในกรณีท่ีผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 มีเกรดเฉล่ียต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด  

ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
- ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 ตอ้งมีผลทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ ตามเกณฑ์ผ่าน ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เร่ือง การรับ
สมคัรเขา้เป็นนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาก าหนด ประจ าปีการศึกษานั้นๆ 

 

การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาให้เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษา 
ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควร
รับเขา้ศึกษาได ้ 

 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ท่ีอาจเกิดข้ึน มี 2 ประเด็นคือ  

(1) นิสิตท่ีสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
โดยตรง และ/หรือไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเคมี โดยตรง ท าให้มี
พื้นฐานในการเรียนในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเคมี ไม่เพียงพอ  

(2) นิสิตท่ีสมคัรเข้าเรียนในหลักสูตร มีทกัษะและความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษไม่
เพียงพอ  ทั้งในการอ่านต าราและวารสารวจิยัท่ีเป็นภาษาองักฤษ  รวมถึงการส่ือสารและการ
น าเสนอผลงานวชิาการและงานวจิยัเป็นภาษาองักฤษ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

กลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาของนิสิตแรกเขา้ ในขอ้ 2.3 มีดงัน้ีคือ  

(1)  ส าหรับนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ไม่ตรงสาขา จะต้องมีการปรับพื้น
ความรู้ในรายวิชาท่ีเป็นวิชาหลักบงัคบัในระดับปริญญาตรี/โท ตามความเห็นชอบของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

(2)  ส าหรับนิสิตท่ีมีทกัษะและความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษไม่เพียงพอ จะตอ้งปรับ
พื้นฐานทางดา้นภาษาองักฤษ 

 

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเขา้ศึกษาและจ านวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา มีดงัน้ี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาโท  

ชั้นปีท่ี 1 4 4 4 4 4 
ชั้นปีท่ี 2 - 4 4 4 4 
ชั้นปีท่ี 3 - - 4 4 4 

จ านวนรับเข้าศึกษา 4 8 12 12 12 
ส าเร็จการศึกษา - - - 4 4 

แบบ 2.2 
 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี  

ชั้นปีท่ี 1 4 4 4 4 4 
ชั้นปีท่ี 2 - 4 4 4 4 
ชั้นปีท่ี 3 - - 4 4 4 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 4 4 

จ านวนรับเข้าศึกษา 4 8 12 16 16 
ส าเร็จการศึกษา - - - - 4 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

ความตอ้งการงบประมาณส าหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มีดงัน้ี 
              หน่วย  :  พนับาท 

หมวดรายจ่าย 2556 2557 2558 2559 2560 
1. งบบุคลากร 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 
2. งบด าเนินการ 500 650 800 950 1,100 
3. งบลงทุน 300 450 600 750 900 
4. งบเงินอุดหนุน 900 1,100 1,300 1,500 1,700 

รวม 3,300 3,900 4,500 5,100 5,700 
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2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาภาคปกติ จดัการเรียนการสอนเตม็เวลา และก าหนดระยะเวลาการศึกษาใน
หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ไวด้งัน้ี 

2.7.1 ผูท่ี้ส าเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.1 
และแบบ 2.1  ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

2.7.2 ผูท่ี้ส าเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.2 
ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

ซ่ึง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ
มหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิต ศึกษา พ.ศ. 2555 

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) 

นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้  โดยหลกัเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร  

3.1.1  จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   
แบบ 1 
แบบ 1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร  48 หน่วยกิต 
แบบ 2 
แบบ 2.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  48 หน่วยกิต  
แบบ 2.2  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  72 หน่วยกิต 
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3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
   แบบ 1.1 

ก.  หมวดวชิาบงัคบั      ไม่นบัหน่วยกิต 

ข.  ดุษฎีนิพนธ์    48   หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกติ 
 

   แบบ 2.1 
ก.  หมวดวชิาบงัคบั    5   หน่วยกิต 

ข.  หมวดวชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่   7 หน่วยกิต 

ค.  ดุษฎีนิพนธ์    36   หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกติ 
 

   แบบ 2.2 
ก.  หมวดวชิาบงัคบั     11   หน่วยกิต 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา    

- กลุ่มวชิาเคมีอินทรีย ์   9  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์    9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย ์    9  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์      5  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลือก   

- กลุ่มวชิาเคมีอินทรีย ์ ไม่นอ้ยกวา่   4  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์ ไม่นอ้ยกวา่   4  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย ์ ไม่นอ้ยกวา่   4  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์    ไม่นอ้ยกวา่   8  หน่วยกิต 

ง.  ดุษฎีนิพนธ์    48   หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกติ 
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3.1.3  รายวชิา 

แบบ 1.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์ 

ก.  หมวดวชิาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกติ)   

303791 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี  1(1-0-2) 
 Research Methodology in Chemistry 
303792 เอกตัศึกษา 1  1(1-0-2) 
 Individual Study I 
303793 เอกตัศึกษา 2  1(1-0-2)
 Individual Study II 
303891 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1  1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar I 
303892 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2  1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar II 
 

ข.  ดุษฎนิีพนธ์   จ านวน  48 หน่วยกติ  

303898 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-144) 
 Dissertation  
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แบบ 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท เรียนรายวชิาและท าดุษฎีนิพนธ์ 

ก.  หมวดวชิาบังคับ   จ านวน  5 หน่วยกติ 

303791 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี  1(1-0-2) 
 Research Methodology in Chemistry 
303792 เอกตัศึกษา 1  1(1-0-2) 
 Individual Study I 
303793 เอกตัศึกษา 2  1(1-0-2) 
 Individual Study II 
303891 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1  1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar I 
303892 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2  1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar II 

ข.  หมวดวชิาเลอืก  ไม่นอ้ยกวา่  7 หน่วยกติ 
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชา ในรายวิชาต่อไปน้ี และ

สามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตของภาควิชา
เคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา    ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย ์
ท่ีปรึกษา 

กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์     
303711  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 3(3-0-6)  
 Advanced Organic Chemistry I 
303712  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry II 
303713 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 3 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry III 
303714 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีส าหรับสารอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Spectroscopic Techniques for Organic Compounds 
303715 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2(2-0-4)  
 Advanced Organic Reaction Mechanism 
303716 โมเลกุลอินทรียเ์ปล่ียนแปลงโลก 2(2-0-4) 
 Organic Molecule Changing World 
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303717 เคมีนิเวศวทิยาทางทะเล 2(2-0-4)
 Marine Chemical Ecology 
303718 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry I 
303719 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry II 
303721 เคมียาขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Medicinal Chemistry 
303722 เคมีอินทรียส์ะอาด 2(2-0-4) 
 Green Organic Chemistry 
303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Polymer Synthesis 
303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Structures, Properties and Applications 
303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Biopolymers  
303728 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Polymer Chemistry I 
303729 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Polymer Chemistry II 

กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์   
303730 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry 
303731 ระเบียบวธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods for Physical Chemistry 
303732 เคมีค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Chemistry 
303733 การออกแบบโมเลกุลยา 2(2-0-4) 
 Molecular Drug Design 
303734 เทอร์โมไดนามิกส์ของวสัดุ 2(2-0-4) 
 Thermodynamics of Materials 
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303735 พื้นผวิของวสัดุและพลงังาน 2(2-0-4) 
 Material Surfaces and Energy 
303736 ท่อนาโนและการประยกุต ์ 2(2-0-4) 
 Nanotubes and Applications 
303738 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry I 
303739 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry II 
303761 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Polymer Science 
303762 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 2(2-0-4) 
 Polymer Nanocomposites 

กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์    
303740 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี  3(3-0-6) 
 Theoretical Inorganic Chemistry 
303741 วสัดุศาสตร์นาโนและนาโนเคมี 2(2-0-4) 
 Nanomaterials and Nanochemistry 
303742 สารประกอบออร์แกโนเมทลัลิก 2(2-0-4) 
 Organometallic Compounds 
303743 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry  
303744 เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4) 
  Supramolecular Chemistry  
303745 การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Catalysis 
303746 ตวัเร่งปฏิกิริยานาโน 2(2-0-4) 
 Nanocatalysis  
303748 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์1  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry I 
303749 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry II 
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กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์     
303751 วธีิวเิคราะห์แบบสะอาด 2(2-0-4) 
 Green Analytical Methods 
303752 การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่ง  3(3-0-6) 
 Sample Preparations and Separation Techniques 
303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 
 Trace Analysis 
303754  การวเิคราะห์บนชิพ 2(2-0-4) 
 Chip-Based Analysis 
303758 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry I 
303759 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 2  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry II 

ค.  ดุษฎนิีพนธ์  จ านวน  36 หน่วยกติ 

303998 ดุษฎีนิพนธ์  36(0-0-108) 
 Dissertation 
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แบบ 2.2  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เรียนรายวชิาและท าดุษฎีนิพนธ์ 

ก.  หมวดวชิาบังคับ  

นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาบงัคบัจ านวน 11 หน่วยกิต ในรายวชิาต่อไปน้ี 

303790 เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั 4(4-0-8) 
 Advanced Chemistry and Applications for Research 
303791 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี  1(1-0-2) 
 Research Methodology in Chemistry 
303792 เอกตัศึกษา 1  1(1-0-2) 
 Individual Study I 
303793 เอกตัศึกษา 2  1(1-0-2) 
 Individual Study II 
303891 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1  1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar I 
303892 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2  1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar II 
303893 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 3 1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar III 
303894 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 4 1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar IV 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา  

นิสิตตอ้งเรียนรายวชิาเฉพาะสาขาจากกลุ่มวชิา ในรายวชิาต่อไปน้ี  

กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์      จ านวน  9 หน่วยกติ   
303711 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 3(3-0-6)  
 Advanced Organic Chemistry I 
303712 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry II 
303713 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 3 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry III 
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กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์    จ านวน  9 หน่วยกติ   

303730 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry 
303731 ระเบียบวธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods for Physical Chemistry 
303732 เคมีค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Chemistry 

กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์    จ านวน  9 หน่วยกติ   

303541 เคมีอนินทรียข์ั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Inorganic Chemistry 
303543 ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Inorganic Reactions and Mechanisms 
303544 สเปกโทรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Spectroscopic Methods in Inorganic Chemistry 

กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์   จ านวน  5 หน่วยกติ   

303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปกโทร 3(3-0-6) 
 Spectrochemical Methods of Analysis 
303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2(0-6-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 

ค.  หมวดวชิาเลอืก     

ใหนิ้สิตเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี หรือจากกลุ่มวชิาเลือกอ่ืน และสามารถเลือก
เรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตของภาควิชาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์    ไม่นอ้ยกวา่  4 หน่วยกติ  

303714 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีส าหรับสารอินทรีย ์ 3(3-0-6)  
 Spectroscopic Techniques for Organic Compounds 
303715 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2(2-0-4)  
 Advanced Organic Reaction Mechanism 
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303716 โมเลกุลอินทรียเ์ปล่ียนแปลงโลก 2(2-0-4) 
 Organic Molecule Changing World 
303717 เคมีนิเวศวทิยาทางทะเล 2(2-0-4)
 Marine Chemical Ecology 
303718 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry I 
303719 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry II 
303721 เคมียาขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Medicinal Chemistry 
303722 เคมีอินทรียส์ะอาด 2(2-0-4) 
 Green Organic Chemistry 
303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Polymer Synthesis 
303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Structures, Properties and Applications 
303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Biopolymers  
303728 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Polymer Chemistry I 
303729 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Polymer Chemistry II 

กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์  ไม่นอ้ยกวา่  4 หน่วยกติ 

303733 การออกแบบโมเลกุลยา 2(2-0-4) 
 Molecular Drug Design 
303734 เทอร์โมไดนามิกส์ของวสัดุ 2(2-0-4)  
 Thermodynamics of Materials 
303735 พื้นผวิของวสัดุและพลงังาน 2(2-0-4) 
 Material Surfaces and Energy 
303736 ท่อนาโนและการประยกุต ์ 2(2-0-4) 
 Nanotubes and Applications 
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303738 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry I 
303739 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry II 

กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์     ไม่นอ้ยกวา่  4 หน่วยกติ 

303740 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี  3(3-0-6) 
 Theoretical Inorganic Chemistry 
303741 วสัดุศาสตร์นาโนและนาโนเคมี 2(2-0-4) 
 Nanomaterials and Nanochemistry 
303742 สารประกอบออร์แกโนเมทลัลิก 2(2-0-4) 
 Organometallic Compounds 
303743 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry  
303744 เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4) 
  Supramolecular Chemistry  
303745 การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Catalysis 
303746 ตวัเร่งปฏิกิริยานาโน 2(2-0-4) 
 Nanocatalysis  
303748 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์1  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry I 
303749 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry II 
303848 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์3 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry III 
303849 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์4  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry IV 

กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์     ไม่นอ้ยกวา่  8 หน่วยกติ  

303751 วธีิวเิคราะห์แบบสะอาด 2(2-0-4) 
 Green analytical methods 
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303752 การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่ง  2(2-0-4) 
 Sample Preparations and Separation Techniques 
303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 
 Trace Analysis 
303754  การวเิคราะห์บนชิพ 2(2-0-4) 
 Chip-Based Analysis 
303758 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry I 
303759 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 2  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry II 
303858 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 3 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry III 
303859 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 4  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry IV 

ค.  ดุษฎนิีพนธ์   จ านวน  48 หน่วยกติ  

303999 ดุษฎีนิพนธ์   48(0-0-144) 
 Dissertation 

 

ความหมายของรหัสวชิา 
เลขรหสั 303  หมายถึง   สาขาวชิาเคมี 
เลขรหสัตวัท่ี 4 หมายถึง   ระดบัชั้นปี 
เลขรหสัตวัท่ี 5 หมายถึง   กลุ่มวชิาต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

เลข 1 และ 2 คือ กลุ่มวชิาเคมีอินทรีย ์
เลข 3 และ 6 คือ   กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
เลข 4 และ 8 คือ  กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย ์
เลข 5 และ 7 คือ   กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 
เลข 9 คือ   กลุ่มวชิาสัมมนา ดุษฎีนิพนธ์  และอ่ืนๆ  

เลขรหสัตวัท่ี 6 หมายถึง   ล าดบัรายวชิาในหมวดวชิาของเลขรหสัตวัท่ี 5 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในแต่ละภาค

การศึกษาของปีการศึกษา เป็นดงัน้ี 
 

แบบ 1.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต 
ปีที ่1    
ภาคการศึกษาตน้ 303791 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี ไม่นบัหน่วยกิต 
 303792 เอกตัศึกษา 1 ไม่นบัหน่วยกิต 
 303898 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

จ านวนหน่วยกติรวม 6 
ภาคการศึกษาปลาย 303793 เอกตัศึกษา 2 ไม่นบัหน่วยกิต 
 303891 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1 ไม่นบัหน่วยกิต 
 303898 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

จ านวนหน่วยกติรวม 6 
  

ปีที ่2    
ภาคการศึกษาตน้ 303892 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2 ไม่นบัหน่วยกิต 
 303898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 

จ านวนหน่วยกติรวม 9 
ภาคการศึกษาปลาย 303898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 

จ านวนหน่วยกติรวม 9 
  

ปีที ่3    
ภาคการศึกษาตน้ 303898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 

จ านวนหน่วยกติรวม 9 
ภาคการศึกษาปลาย 303898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 

จ านวนหน่วยกติรวม 9 
  

จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 48 
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แบบ 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท เรียนรายวชิาและท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต 
ปีที ่1    
ภาคการศึกษาตน้ 303791 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี 1 
 30392 เอกตัศึกษา 1 1 
 3037xx วชิาเลือก                                    ไม่นอ้ยกวา่ 7 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 9 
ภาคการศึกษาปลาย 303793 เอกตัศึกษา 2 1 
 303891 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1 1 
 303998 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 10 
  

ปีที ่2    
ภาคการศึกษาตน้ 303892 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2 1 
 303998 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 9 
ภาคการศึกษาปลาย 303998 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 8 
  

ปีที ่3    
ภาคการศึกษาตน้ 303998 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 6 
ภาคการศึกษาปลาย 303998 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 6 
  

จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48 
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แบบ 2.2  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เรียนรายวชิาและท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต 
ปีที ่1    
ภาคการศึกษาตน้ 303790 เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั  4 
 303791 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี 1 
 303xxx วชิาเลือก                                    ไม่นอ้ยกวา่ 4 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 9 
ภาคการศึกษาปลาย 303792 เอกตัศึกษา 1 1 
 303xxx วชิาเลือก                                    ไม่นอ้ยกวา่ 9 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 10 
  

ปีที ่2    
ภาคการศึกษาตน้ 303793 เอกตัศึกษา 2 1 
 303891 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1 1 
 303999 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 8 
ภาคการศึกษาปลาย 303892 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2 1 
 303999 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 9 
  

ปีที ่3    
ภาคการศึกษาตน้ 303893 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 3 1 
 303999 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม      9 
ภาคการศึกษาปลาย 303894 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 4 1 
 303999 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 9 
  

ปีที ่4    
ภาคการศึกษาตน้ 303999 ดุษฎีนิพนธ์ 9 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 9 
ภาคการศึกษาปลาย 303999 ดุษฎีนิพนธ์ 9 

                                                                      จ านวนหน่วยกติรวม 9 
  

จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 72 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 
(เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 

3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร    

(1)  นางสาวสุชญา  ผ่องใส เลขประจ าตัวประชาชน  3-1602-0001x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Physical and Theoretical Chemistry), University of 

Bristol, United Kingdom  พ.ศ. 2544  
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2537 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2534  

ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303730 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
303732 เคมีค านวณ 3(3-0-6) 
303733 การออกแบบโมเลกุลยา 2(2-0-4) 
303734 เทอร์โมไดนามิกส์ของวสัดุ 2(2-0-4) 
303790 เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั 4(4-0-8) 

(2)  นายสมศักดิ์  ศิริไชย เลขประจ าตัวประชาชน  3-9599-0013x-xx-x 
คุณวุฒิ  Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), University of London  
 (Imperial College), United Kingdom  พ.ศ. 2544 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2538 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2535 

ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303752 การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่ง  2(2-0-4) 
303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 
303754  การวเิคราะห์บนชิพ 2(2-0-4) 
303790 เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั 4(4-0-8) 
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(3)  นางสาวรุ่งนภา  แซ่เอง็ เลขประจ าตัวประชาชน  4-1017-0003x-xx-x 
คุณวุฒิ  Doctor of Agricultural Science (Organic Chemistry), Nagoya University,  
  Japan  พ.ศ. 2542 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2538  
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2534 

ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303711  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 3(3-0-6) 
303712  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2 3(3-0-6) 
303715 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2(2-0-4) 
303716 โมเลกุลอินทรียเ์ปล่ียนแปลงโลก 2(2-0-4) 

(4)  นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-8498-0007x-xx-x 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2549 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2541   
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303712  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2 3(3-0-6) 
303715 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2(2-0-4) 
303716 โมเลกุลอินทรียเ์ปล่ียนแปลงโลก 2(2-0-4) 
303790 เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั 4(4-0-8) 

(5)  นางสาวการะเกด เทศศรี   เลขประจ าตัวประชาชน  3-2501-0013x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry), University of Oxford, United Kingdom   
  พ.ศ. 2553 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2542 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
303741 วสัดุศาสตร์นาโน และนาโนเคมี 2(2-0-4) 
303746 ตวัเร่งปฏิกิริยานาโน 2(2-0-4) 
303790 เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั 4(4-0-8) 

 
3.2.2  อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า) 

(1)  นางวารี เน่ืองจ านงค์  เลขประจ าตัวประชาชน  3-2001-0007x-xx-x 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2532 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2526 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัรามค าแหง  พ.ศ. 2524 
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303711  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 3(3-0-6) 

(2)  นายขจัดภัย ทพิยผ่อง เลขประจ าตัวประชาชน  3-1005-0017x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Pharmarceutical Science), Chiba University, Japan   
  พ.ศ. 2554 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอนินทรีย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2534 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2528 
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303541 เคมีอนินทรียข์ั้นสูง 3(3-0-6) 

 (3)  นายเอกรัฐ ศรีสุข   เลขประจ าตัวประชาชน  5-1006-9903x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry), Inha University, Korea  พ.ศ. 2548 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (อินทรียเคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2539 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2534 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
303713 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 3 3(3-0-6) 
303721 เคมียาขั้นสูง 2(2-0-4) 
303722 เคมีอินทรียส์ะอาด 2(2-0-4) 

(4)  นางสาวจงกลณ ีจงอร่ามเรือง   เลขประจ าตัวประชาชน  3-2097-0005x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry), University of Tasmania, Australia พ.ศ. 2545 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2535 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2530 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303714 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีส าหรับสารอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
303717 เคมีนิเวศวทิยาทางทะเล 2(2-0-4) 

(5)  นางสาวนภา ตั้งเตรียมจิตมั่น เลขประจ าตัวประชาชน  3-1018-0016x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), Monash University, Australia  

พ.ศ. 2550 
 Master of Science (Analytical Chemistry), Brock University, Canada  พ.ศ. 2541 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2531 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303751 วธีิวเิคราะห์แบบสะอาด 2(2-0-4) 
303752 การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่ง  2(2-0-4) 

(6)  นางสาวจอมใจ สุกใส  เลขประจ าตัวประชาชน  3-2001-0096x-xx-x 
คุณวุฒิ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2549  
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีวเิคราะห์และเคมีอนินทรียป์ระยกุต)์, 

มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2545 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2541 
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
303543 ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 
303544 สเปกโทรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 
303740 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี 3(3-0-6) 
303744 เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4) 

(7)  นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค  เลขประจ าตัวประชาชน  3-2499-0037x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Polymer Science and Technology) Loughborough 

University, United Kingdom  พ.ศ. 2543 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

พ.ศ. 2538 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมีอุตสาหกรรม), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
  เจา้คุณทหารลาดกระบงั  พ.ศ. 2535 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
303761 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
303762 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 2(2-0-4) 

(8)  นางสุปราณ ีแก้วภิรมย์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-4699-0029x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Polymer Science and Technology), University of 

Manchester Institute of Science and Technology (UMIST),  
  United Kingdom  พ.ศ. 2545  
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

พ.ศ. 2540 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) เกียรตินิยม, มหาวทิยาลยัขอนแก่น  พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
303761 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
303762 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 2(2-0-4) 

(9)  นางสาวอุบลลกัษณ์ รัตน์ศักดิ์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-5013-0012x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Chemical Engineering), University of Birmingham,  
  United Kingdom  พ.ศ. 2547 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลา้ธนบุรี  พ.ศ. 2542 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2540 
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
303761 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
303762 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 2(2-0-4) 

(10)  นายคฑาวุธ ภาชนะ เลขประจ าตัวประชาชน  3-1014-0046x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Fundamental Geochemistry and Application),  
  University Denis Diderot Paris7, France  พ.ศ. 2547 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303735 พื้นผวิของวสัดุและพลงังาน    2(2-0-4) 

 

 



- 32 - 
 

(11)  นางสาวชุลพีร พุฒนวล เลขประจ าตัวประชาชน  3-1002-0018x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Inorganic Chemistry), University of Delaware, USA   
  พ.ศ. 2545 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอนินทรีย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2530 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2525 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303740 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี 3(3-0-6) 
303742 สารประกอบออร์แกโนเมทลัลิก 2(2-0-4) 
303745 การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

 (12)  นาย ณฐัพงษ์ ศรีสุข  เลขประจ าตัวประชาชน  3-2402-0024x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry), University of Georgia, USA  พ.ศ. 2547 
 Master of Science (Chemistry), University of Maine, USA  พ.ศ. 2543 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ ไม่มี  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303758 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1 2(2-0-4) 

(13)  นายณฐัวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ เลขประจ าตัวประชาชน  3-1199-0011x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Physical and Theoretical Chemistry), University of 

Bristol, United Kingdom  พ.ศ. 2552 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีเชิงฟิสิกส์ หลกัสูตรนานาชาติ), มหาวทิยาลยัมหิดล  

พ.ศ. 2547 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2543 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303730 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
303731 ระเบียบวธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
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303735 พื้นผวิของวสัดุและพลงังาน    2(2-0-4) 

 (14)  นายนรวชิญ์ ไกรนรา เลขประจ าตัวประชาชน  3-8007-0001x-xx-x 
คุณวุฒิ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2554  
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2550 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2547 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303730 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
303731 ระเบียบวธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
303732 เคมีค านวณ 3(3-0-6) 
303736 ท่อนาโนและการประยกุต ์   2(2-0-4) 

 (15)  นายนวศิษฎ์ รักษ์บ ารุง  เลขประจ าตัวประชาชน  3-2099-0006x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry), Liverpool John Moores University,  
  United Kingdom  พ.ศ. 2546 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2538  
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ ไม่มี  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 

(16)  นางสาวประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์    เลขประจ าตัวประชาชน  3-1001-0093x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Organic Catalysis), Seton Hall University, USA  
  พ.ศ. 2535  
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2525 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2522 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)   
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303711  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 3(3-0-6) 
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(17)  นางปิยะพร ณ หนองคาย  เลขประจ าตัวประชาชน   5-4712-0001x-xx-x 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปิโตรเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2555 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ปิโตรเคมีและวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2549 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2546 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
303761 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
303762 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 2(2-0-4) 

(18)  นางสาวพรเพญ็ อาทรกิจวฒัน์  เลขประจ าตัวประชาชน  3-2003-0013x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Materials Science and Engineering), Pennsylvania State 

University, USA  พ.ศ. 2550  
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วสัดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2539 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (วสัดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
303761 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
303762 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 2(2-0-4) 

(19)  นางสาวยุภาพร  สมีน้อย เลขประจ าตัวประชาชน  3-4010-0058x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), Colorado State University, USA  
  พ.ศ. 2555  
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 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีวเิคราะห์และเคมีอนินทรียป์ระยกุต)์, 
มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2551 

 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2548 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 

(20)  นางสาวศศิธร มั่นเจริญ เลขประจ าตัวประชาชน  3-2499-0020x-xx-x 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เคมีวเิคราะห์), มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2552  
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีวเิคราะห์), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2542 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303751 วธีิวเิคราะห์แบบสะอาด 2(2-0-4) 
303752 การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่ง  2(2-0-4) 

 (21)  นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววทิย์  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1006-0176x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Environmental Toxicology, Technology and 

Management), สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  พ.ศ. 2549  
 Master of Science (Analytical Chemistry), Brock University, Canada  พ.ศ. 2542   
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

พ.ศ. 2536  
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2526 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 

(22)  นางอภิญญา นวคุณ เลขประจ าตัวประชาชน  3-2404-0012x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Sciences (Earth and Planetary Sciences), Tokyo Institute of 

Technology, Japan  พ.ศ. 2548  
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 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2541  
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปกโทร 3(3-0-6) 
303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2(0-6-2) 
303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 

(23)  นายเอกพงษ์ สุวฒันมาลา เลขประจ าตัวประชาชน  3-1015-0077x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Theoretical Chemistry), Universidade do Porto, Portugal  

พ.ศ. 2549  
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2541  
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303730 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
303731 ระเบียบวธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
303732 เคมีค านวณ 3(3-0-6) 

(24)  นางสาวอุทยัวรรณ ศิริอ่อน  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1803-0012x-xx-x 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry), Inha University, Korea  พ.ศ. 2552 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2547  
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2544 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

303712  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2 3(3-0-6) 
303713 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 3 3(3-0-6) 
303721 เคมียาขั้นสูง 2(2-0-4) 
303722 เคมีอินทรียส์ะอาด 2(2-0-4) 
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3.2.3  อาจารย์พเิศษ   
ไม่มี  

 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
ไม่มี    

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเคมี เป็นผลงานจากการ

ท าวจิยัในหวัขอ้ท่ีนิสิตสนใจในแขนงวชิาเคมี ไดแ้ก่ เคมีอินทรีย ์ เคมีอนินทรีย ์ เคมีวเิคราะห์ และเคมี
เชิงฟิสิกส์ ซ่ึงมีความถูกตอ้งตามระเบียบวธีิวจิยัและจริยธรรมนกัวิจยั สามารถน าไปใชอ้า้งอิงและ
ประยกุตใ์นการปฏิบติัและการวจิยัต่อไปได ้ โดยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา
หลกัและท่ีปรึกษาร่วม (ถา้มี)   

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1  นิสิตระดบัปริญญาเอก ตอ้งสอบผา่นการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการซ่ึง

จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั  และ 
5.2.2  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

ก่อนส าเร็จการศึกษาในฐานขอ้มูลท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรยอมรับ (ดูรายละเอียด
ในหมวดท่ี 5 ขอ้ 3) 

5.3  ช่วงเวลา 
นิสิตระดบัปริญญาเอกจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ไดเ้ม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์

ปรึกษาทางวิชาการหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ทั้ งน้ี  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศ
มหาวิทยาลยับูรพา เร่ือง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลยับูรพา ในช่วงปี
การศึกษานั้น 

5.4  จ านวนหน่วยกติ 
แบบ 1.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัแนะน าการสืบคน้ขอ้มูลวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความอิสระในการคน้ควา้

ดว้ยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าของการท าวิจยัอย่างสม ่าเสมอ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและ
กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ร่วมประเมินความกา้วหนา้ พร้อมใหค้  าปรึกษาท่ีเอ้ือต่อการท าวจิยั 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความกา้วหน้าในการท าวิจยัตามขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์ ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
5.6.1  การเสนออนุมติัช่ือดุษฎีนิพนธ์  
5.6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
5.6.3  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั ส าหรับนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ซ่ึงให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยับูรพา 
5.6.4  การสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
5.6.5  การสอบความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์ 
5.6.6  การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
5.6.7  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติก่อน

ส าเร็จการศึกษาในฐานขอ้มูลท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรยอมรับ  (ดูรายละเอียดใน
หมวดท่ี 5 ขอ้ 3)  
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต   

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

1.  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี รู้จกักาลเทศะและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

จดัใหมี้กิจกรรมการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อใหนิ้สิตไดมี้การ
พฒันาบุคลิกภาพ และสร้างมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล รู้จกั
กาลเทศะ การวางตวัใหเ้หมาะสม เคารพกฎระเบียบและกติกา
ของสังคม 

2.  มีภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ  จดัรูปแบบการเรียนการสอนหรือท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นิสิตได้
แสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์มีความรับผดิชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย มีภาวะผูน้ าและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  สามารถวินิจฉัยและจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและ

ยุติธรรม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ดว้ยหลกัฐานและหลกัการท่ีมีเหตุผล
ทางวทิยาศาสตร์ 

2)  เป็นผู ้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรม 
นกัวทิยาศาสตร์ จริยธรรมนกัวจิยั  และจรรยาบรรณวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์ในสังคม 

3)  สามารถช้ีให้เห็นปัญหาปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ข 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีการสอดแทรกประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีนกัเคมีควรมีส่วนแกไ้ข และแนะ

แนวทางการวนิิจฉยัและจดัการปัญหาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
2)  ก าหนดให้มีวฒันธรรมขององค์กร การเคารพกฎระเบียบ มีความประพฤติท่ีดีเป็น

แบบอย่างของสังคม ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิใน
ขอ้มูลหรือส่วนหน่ึงในงานวจิยัของผูอ่ื้น 

3)  มีการสอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอนวิชาสัมมนาและดุษฎี
นิพนธ์ รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1)  ประเมินจากความสามารถในการวินิจฉัยและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ดว้ยหลกัการและเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ 
2)  ประเมินจากความซ่ือสัตยต่์อการรายงานผลการวจิยั และไม่ลอกเลียนผลการวิจยัของ

ผูอ่ื้น 
3)  ประเมินจากการมีวินัยและการมีส่วนร่วมของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

ภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยั 
 

2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ 
2)  มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตร์ 
3)  ติดตามความเปล่ียนแปลงและความกา้วหน้าทางวิชาการท่ีมีผลกระทบต่อวิชาชีพ

และสังคม ในระดบัชาติและนานาชาติ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  จดัการเรียนการสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการและทฤษฎีท่ีส าคญั ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวชิา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้นๆ 

2)  ก าหนดให้นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์เพื่อพฒันาทกัษะการท าวิจยัและสร้างองคค์วามรู้ใหม่
ในสาขาวชิาต่างๆ ทางดา้นเคมี 

3)  ก าหนดให้เรียนวิชาสัมมนาท่ีครอบคลุมความรู้พื้นฐานและความก้าวหน้าใหม่ๆ 
ทางดา้นเคมี เพื่อใหนิ้สิตไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและการอภิปรายร่วมกนั และได้
เพิ่มพนูความรู้จากคณาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาเป็นวทิยากรพิเศษ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 
2)  ประเมินจากความสามารถในการท าวิจยั รวมถึงการได้น าเสนอผลงานวิจยัในท่ี

ประชุมวิชาการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และจ านวนผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ ์

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายสัมมนาในชั้นเรียน 
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2.3  ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  ใช้ความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพฒันาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

2)  บูรณาการแนวความคิดจากภายในและภายนอกสาขาวิชาในการประยุกตผ์ลงานวิจยั  
เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ 

3)  ออกแบบและด าเนินการวจิยัท่ีซบัซอ้นเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  ก าหนดให้มีการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้นิสิตใช้ทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีเหตุผล 

2)  ก าหนดให้นิสิตเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัอย่างเป็นระบบ เพื่อสอบเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ 

3)  ก าหนดให้นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์ เพื่อใช้ทักษะทางปัญญาในการออกแบบและ
ด าเนินการวจิยัท่ีซบัซอ้น และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในสาขาวชิาต่างๆทางดา้นเคมี 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1)  ประเมินจากรายงานผลการวเิคราะห์และการน าเสนออยา่งเป็นระบบ 
2)  ประเมินจากผลการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
3)  ประเมินจากความกา้วหน้าของงานวิจยั ผลการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงการ

ตีพิมพผ์ลงานวจิยัในวารสารวชิาการนานาชาติ 
 

2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

1)  มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวชิาการอยา่งสร้างสรรค ์
2)  มีความรับผดิชอบในการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองและองคก์รให้

มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้
3)  มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบติังานทั้งต่อตนเองและองค์กร ตลอดจนเป็นผูน้ า

ทางวชิาการ 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 
1)  ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดแ้สดง

ความคิดเห็นและความสามารถทางวชิาการ  
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2)  ก าหนดให้มีการอภิปรายกลุ่มในรายวิชาสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตไดพ้ฒันา
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบต่อส่วนรวม   

3)  ก าหนดให้นิสิตเขียนรายงานความกา้วหน้าดุษฎีนิพนธ์ และน าเสนอผลงานวิจยัใน
การสัมมนาและในท่ีประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
1)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความสามารถทางวิชาการ 

โดยพิจารณาจากประเด็นค าถาม/ค าตอบ/ทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง สร้างสรรค ์
และมีเหตุผลตามหลกัทางวชิาการ 

2)  ใหนิ้สิตประเมินตนเอง ประเมินผูร่้วมงาน และประเมินผลการด าเนินงาน  
3)  ประเมินจากรายงานความกา้วหน้าดุษฎีนิพนธ์ และการน าเสนอผลงานวิจยัในการ

สัมมนาและในท่ีประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
 

2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)  คดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั  ประเมินความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล และสรุปผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

2)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาเพื่อให้นิสิตไดค้น้ควา้งานวิจยัท่ีสนใจจาก
วารสารวิชาการนานาชาติในฐานขอ้มูลงานวิจยั ต่างๆ  พฒันาทกัษะการวิเคราะห์
ขอ้มูลวจิยั และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ  

2)  ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยของดุษฎีนิพนธ์ในท่ีประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  รวมถึงการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติฉบบัเต็ม และ/หรือรายงาน
การประชุมแบบเร่ืองเตม็ หรือผลงานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 
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2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการคิดวเิคราะห์ การส่ือสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)  ประเมินจากความสามารถในการค้นควา้งานวิจยั  ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั 
ความสามารถในการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล และการน าเสนอเป็น
ภาษาองักฤษ  

2)  ประเมินจากผลงานดุษฎีนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการ
ภายนอกกลัน่กรองฉบบัเตม็ และ/หรือผลงานท่ีน าเสนอแบบปากเปล่าในการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติท่ีมีประมวลรายงานการประชุมแบบเร่ืองเต็ม หรือผลงาน
อ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 

 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
   (Curriculum Mapping) 
     (เอกสารแนบหมายเลข 3)  
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หมวดที่ 5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชานั้น ใช้

กระบวนการทวนสอบจากคะแนนสอบ การเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และผลของงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ ขั้นตอนการเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์ การเผยแพร่
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา ว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  โดยนิสิตท่ีจะขอรับปริญญาเอกไดต้อ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี  
แบบ 1.1   

1) สอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
2) สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (qualifying examination)  
3) สอบผา่นการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์  
4) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการก่อนส าเร็จการศึกษา

อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง โดยเร่ืองท่ี 1 ตอ้งอยูใ่นวารสารวิชาการระดบันานาชาติในฐานขอ้มูลท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรยอมรับ และเร่ืองท่ี 2 อยา่งนอ้ยตอ้งอยูใ่นวารสารวิชาการ
ระดบัชาติท่ีตีพิมพใ์นประเทศไทยหรือผลงานเทียบเคียงอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นควร 

แบบ 2.1  
1)  ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 

ไม่ต ่ากวา่ 3.00  
2) สอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
3) สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (qualifying examination)  
4) สอบผา่นการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
5) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการก่อนส าเร็จการศึกษา

อย่างน้อย 1 เร่ือง โดยตอ้งอยู่ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติในฐานขอ้มูลท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรยอมรับ  
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แบบ 2.2  
1)  ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ีย  

ไม่ต ่ากวา่ 3.00  
2) สอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
3) สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (qualifying examination)  
4) สอบผา่นการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
5) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการก่อนส าเร็จการศึกษา

อย่างน้อย 1 เร่ือง โดยตอ้งอยู่ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติในฐานขอ้มูลท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ  และต้องมีผลงานท่ีน าเสนอแบบปากเปล่าในการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีประมวลรายงานการประชุม (proceedings) ในลกัษณะ
ท่ีเป็นฉบบัเต็มท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรองก่อนการตีพิมพอี์กอย่างน้อย 1 เร่ือง
หรือผลงานเทียบเคียงอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นควร 

 



- 46 - 
 

หมวดที่ 6.  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลยัและคณะ ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน และให้ความรู้ดา้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

(2)  มีการแนะแนวให้อาจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารงานวิชาการและการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของภาควชิา  

(3) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1   การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
(1)  ส่งเสริมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การ

ประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ เพิ่มพูน
ประสบการณ์  

(2)  มหาวิทยาลยั/คณะมีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยเ์พื่อเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการ
สอน การวดัผลและการประเมินผล 

2.2   การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ 
(1)  ส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ  
(2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้

และคุณธรรม 
(3)  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน  
(4)  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่างๆ 
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หมวดที่ 7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินการจดัการศึกษาของหลักสูตรและพฒันาคุณภาพ
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

1.2 ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
ภาควิชาจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได ้ในการบริหาร

ทรัพยากรการเรียนการสอนของทุกหลกัสูตรอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิต  

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
(1) มีหอ้งเรียนมาตรฐานท่ีมีอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ครบถว้น 
(2) มีหอ้งปฏิบติัการเคมีท่ีมีเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ส าหรับท างานวิจยัทางเคมีดา้นต่างๆ 
(3) มีฐานขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เช่น Science Direct, E-book on Science Direct, 

PubMed และ Wiley InterScience  
(4) ส าหนกัหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา มีทรัพยากรสารสนเทศ (วารสาร-หนงัสือ-ส่ือโสตทศัน 

วสัดุ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาเคมีอยา่งเพียงพอ 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
มีการประสานงานกบัส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา ในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ี

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเคมี เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต ส าหรับค้นควา้ข้อมูลและใช้
ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ  ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  ในส่วนของครุภณัฑ ์คณะวทิยาศาสตร์มีการวางแผนการจดัซ้ือ
ครุภณัฑต่์างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้นิสิตและอาจารยผ์ูส้อน

เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่

จะตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก ในสาขาวชิาเคมี หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผนจดัการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
น ามาปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร และ
ผลิตบณัฑิตไดต้ามคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษให้อิงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยับูรพา โดยเม่ือกรรมการบริหาร

หลกัสูตรเสนอช่ืออาจารยเ์พื่อเป็นอาจารยท่ี์สอนบางเวลาหรืออาจารยพ์ิเศษแลว้ ตอ้งมีการตรวจสอบ
วา่มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยับูรพา  จากนั้นมีการเสนอเพื่อพิจารณารับรองในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนควรมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการควรมีความรู้ดา้นเคมี และเจา้หนา้ท่ีธุรการควรมีทกัษะดา้นการพิมพง์าน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีทกัษะทางภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑพ์อใช-้ดี 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
ภาควชิาสนบัสนุนและส่งเสริมความรู้โดยการใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนวิชาการเขา้ร่วมการ

อบรมปฏิบติัการดา้นทกัษะการใชเ้คร่ืองมือเฉพาะทาง รวมทั้งมีการสนบัสนุนให้ไปดูงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในหน่วยงานอ่ืนๆ  เป็นการพฒันาการปฏิบติังาน สร้างประสบการณ์และความเช่ียวชาญได้อย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะตอ้งสามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความคล่องตวัและต่อเน่ืองในการท าวจิยัใหส้ าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้ และอาจารยท่ี์ปรึกษาจะดูแล
นิสิตไปตลอดจนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ในส่วนของการท าดุษฎีนิพนธ์ จะมีการแต่งตั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้แก่นิสิตระดบัปริญญาเอก เพื่อให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าวิจยัของ
นิสิต ตลอดระยะเวลาตามหลกัสูตร 

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  

 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จดัท าระบบการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต การมีงานท าของดุษฎีบณัฑิต และการได้

งานท าตรงตามสาขาท่ีศึกษา  โดยด าเนินการส ารวจหลงัจากดุษฎีบณัฑิตส าเร็จการศึกษาแลว้อย่างน้อย      
6 เดือน (ทุกปีการศึกษา)  โดยจะน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย
ทุก 5 ปี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร  

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี)  

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา  

X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วนั 
หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา  

X X X X 

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

X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนด
ใน มคอ.3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมิน ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7  ปีท่ีแลว้  

- X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  

X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี  

X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 9 10 
เกณฑ์ประเมนิ :  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี  
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  
ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ก่อนเปิดภาคเรียนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารยป์ระจ าท่ีสอนแต่ละรายวิชา 

และหลงัจากการสอนควรมีผลการประเมินการสอนโดยนิสิต และการวเิคราะห์ผลการเรียนของนิสิต     
กระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา ขอ้เสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป เพื่อใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ทั้งดา้นทกัษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้

ส่ือการสอน ในทุกรายวชิา  
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
ประเมินคุณภาพหลกัสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของนิสิตผ่านการให้

ข้อมูลยอ้นกลับของนิสิตเม่ือส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  และส่งเน้ือหาหลักสูตรให้
ผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก เป็นผูป้ระเมินในภาพรวมหลงัการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ทุก
คร้ัง  นอกจากน้ีใหผู้ใ้ชบ้ณัฑิตไดป้ระเมินคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบ หลงัจบการศึกษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ตอ้งผ่านการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ และตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7  รวมทั้งการผ่านการประเมินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
รวบรวมผลการประเมินท่ีไดจ้ากนิสิต ผูใ้ช้บณัฑิต อาจารย ์และคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  วิเคราะห์และทบทวนขอ้มูลดงักล่าว เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและ
แผนกลยทุธ์ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวชิา 

หมายเลข  2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ประจ า 

หมายเลข  3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา  

(Curriculum Mapping) 

หมายเลข  4 (ส าเนา) ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวชิาเคมี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

หมายเลข  5 (ส าเนา) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2555 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 

ค าอธิบายรายวชิา 

 

วชิาบังคับ และดุษฎนิีพนธ์ 
303790 เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั 4(4-0-8) 
 Advanced Chemistry and Applications for Research 

แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเคมีอินทรีย ์เคมีอนินทรีย ์เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์  
การประยกุตท์ฤษฎีเพื่องานวจิยัในสาขาวชิาเคมี 
Advanced concepts and theories of organic chemistry, inorganic chemistry, 
physical chemistry, analytical chemistry; theorerical applications for specific field 
of research in chemistry 

303791 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี 1(1-0-2) 
 Research Methodology in Chemistry 

ระเบียบวิจยัทางเคมี การวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจยั การรวบรวมข้อมูล การ
วางแผนการวจิยั การแปลผลและการวจิารณ์ผลการวจิยั การประเมินและการเขียน
รายงานวิจยั การจดัท าข้อเสนอโครงการวิจยั จรรยาบรรณของการท าวิจยั การ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ 
Research methodology in chemistry; problem analysis for research; data 
collection; research planning; interpretation and discussion; evaluation and 
research report writing; development of research proposal; ethnic for research; 
academic presentation 

303792 เอกตัศึกษา 1 1(1-0-2) 
 Individual Study I 

หวัขอ้เฉพาะทางดา้นเคมีท่ีสนใจร่วมกนัระหวา่งนิสิตกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Special topics in chemistry of common interest between students and advisors 

303793 เอกตัศึกษา 2 1(1-0-2) 
 Individual Study II 

หวัขอ้เฉพาะทางดา้นงานวิจยัทางเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุษฎีนิพนธ์ 
Special topics in chemistry research related to dissertation 
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303891 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1 1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar I 

น าเสนอหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นเคมี 
Present the interesting topics in the chemistry field 

303892 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2 1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar II 

การมีปฏิสัมพนัธ์ในงานวจิยั การพฒันาใหม่ๆ หรือการแสดงผลงานท่ีเก่ียวขอ้งทาง
เคมี  
Participation in research, new developments or presentation related to chemistry  

303893 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 3 1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar III 

น าเสนอผลงานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ภายใตก้ารแนะน าโดยตรงจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
Present a part of research in doctoral dissertation under the direct supervision of 
advisor 

303894 สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 4 1(1-0-2) 
 Doctoral Seminar IV 

น าเสนอผลการทดลองจากการท าวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้
การแนะน าโดยตรงจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Present at least 80 percent of experimental results of doctoral dissertation under the 
direct supervision of advisor 

303898 ดุษฎีนิพนธ์   48(0-0-144) 
 Dissertation   

วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาเคมีอินทรีย ์สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย ์
และสาขาเคมีวิเคราะห์ ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.1 ภายใตก้ารดูแลและให้ค  าปรึกษา
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจยัจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความกา้วหน้าของงานวิจยัในทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจนกระทัง่จบการศึกษา 
Research in the interested field of organic chemistry, physical chemistry, 
inorganic chemistry and analytical chemistry, for doctoral plan 1.1, under the 



- 55 - 
 

supervision and approval of the advisory committee; presentation on the research 
progress of each semester until this course completed 

303998 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-0-108) 
 Dissertation   

วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาเคมีอินทรีย ์สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย ์
และสาขาเคมีวิเคราะห์ ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.1 ภายใตก้ารดูแลและให้ค  าปรึกษา
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจยัจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความกา้วหน้าของงานวิจยัในทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจนกระทัง่จบการศึกษา 
Research in the interested field of organic chemistry, physical chemistry, 
inorganic chemistry and analytical chemistry, for doctoral plan 2.1, under the 
supervision and approval of the advisory committee; presentation on the research 
progress of each semester until this course completed 

303999 ดุษฎีนิพนธ์    48(0-0-144) 
 Dissertation  

วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาเคมีอินทรีย ์สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย ์
และสาขาเคมีวิเคราะห์ ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.2 ภายใตก้ารดูแลและให้ค  าปรึกษา
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจยัจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความกา้วหน้าของงานวิจยัในทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจนกระทัง่จบการศึกษา 
Research in the interested field of organic chemistry, physical chemistry, 
inorganic chemistry and analytical chemistry, for doctoral plan 2.2, under the 
supervision and approval of the advisory committee; presentation on the research 
progress of each semester until this course completed 

 
กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์ 

303711 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry I 

พนัธะโคเวเลนต ์ออร์บิทลัเชิงโมเลกุล เคมีอินทรียเ์ชิงฟิสิกส์ ปฏิกิริยาแทนท่ีนิวคลี
โอฟิลิก ปฏิกิริยาการเติมและปฏิกิริยาการก าจดั ปฏิกิริยาการแทนท่ีอิเล็กโทรฟิลิก 
อะโรมาติก ทฤษฎีและการประยกุตป์ฏิกิริยาเพอริไซคลิก โฟโตเคมี 
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Covalent bonds; molecular orbitals; physical organic chemistry; nucleophilic 
substitution, addition and elimination reactions; electrophilic aromatic 
substitutions; theory and applications of pericyclic reactions; photochemistry 

303712 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry II 

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียท่ี์เก่ียวข้องการสร้างพนัธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน และ 
คาร์บอน-ไนโตรเจน ปฏิกิริยาของสารจ าพวกออร์แกโนเมทลัลิก และปฏิกิริยา
ออกซิเดชนั-รีดกัชนั 
Organic reactions of the formation of carbon-carbon bonds and carbon-nitrogen 
bonds; reactions of organometallic compounds and oxidation-reduction 

303713 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 3 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry III 

เคมีอินทรียข์ั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑธ์รรมชาติและชีวสังเคราะห์ 
Advanced organic chemistry related to natural products and biosynthesis 

303714 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีส าหรับสารอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Spectroscopic Techniques for Organic Compounds 

การใชเ้ทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์โครงสร้างส าหรับสารอินทรีย ์
Spectroscopic techniques to elucidate chemical structures for organic compounds 

303715 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Organic Reaction Mechanism 

หลกัเกณฑก์ารเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรียอ์ยา่งสมเหตุผล 
Concepts of writing reasonable organic reaction mechanisms 

303716 โมเลกุลอินทรียเ์ปล่ียนแปลงโลก 2(2-0-4) 
 Organic Molecule Changing World 

โครงสร้าง การสังเคราะห์และประโยชน์ของโมเลกุลสารอินทรียท่ี์เปล่ียนแปลงโลก 
Structures, synthesis and utilization of organic molecules that change the world 

303717 เคมีนิเวศวทิยาทางทะเล 2(2-0-4) 
 Marine Chemical Ecology 

ความสัมพนัธ์ของสารทุติยภูมิท่ีแยกไดจ้ากส่ิงมีชีวติในทะเลและเคมีนิเวศวทิยา 
Relationships between secondary metabolites from marine organisms and 
chemical ecology 
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303718 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry I 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นเคมีอินทรียส์ังเคราะห์ 
Selected topics of current interest in the area of organic synthesis 

303719 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry II 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
Selected topics of current interest in the area of natural products 

303721 เคมียาขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Medicinal Chemistry 

การคน้ควา้ การออกแบบและพฒันายาและสารท่ีไดจ้ากการดดัแปลงโมเลกุลยา 
Drug discovery, design and development of drugs and prodrugs 

303722 เคมีอินทรียส์ะอาด 2(2-0-4) 
 Green Organic Chemistry 

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียท่ี์ใชส้ารเคมีและตวัท าละลายท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
Utilization of environmental-friendly reagents and solvents in organic reactions 

303723 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Polymer Synthesis 

กลไกทางเคมีและจลนศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ พอลิ
เมอไรเซชนัแบบขั้น ลูกโซ่แรดิคลั ไอออนิก โคออร์ดิเนชนั โคพอลิเมอไรเซชัน  
เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ บลัค์ สารละลาย แขวนลอย และอิมลัชัน 
งานวจิยัท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
Chemical mechanisms and kinetics of various types of polymer synthesis, step-
reaction, radical chain, ionic, coordination polymerization and copolymerization; 
polymerization techniques, bulk, solution, suspension and emulsion; interesting 
research in the field of polymer synthesis 

303724 โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Structures, Properties and Applications 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและสมบติัของพอลิเมอร์ ปัจจยัทางโครงสร้างเคมี
ท่ีมีผลต่อสมบติัของพอลิเมอร์ แนวคิดเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พฤติกรรม
การยืดหยุ่นของโมเลกุลพอลิเมอร์ ปริมาตรอิสระ การเปล่ียนสถานะคล้ายแก้ว 



- 58 - 
 

สมบติัการไหลของพอลิเมอร์ ทฤษฎีเก่ียวกบัพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์ผลึก 
การประยกุตพ์อลิเมอร์ชนิดต่างๆ 
Relationship between polymer structures and properties; chemical structure 
affecting properties of polymers; concepts of polymer science, viscoelastic 
behaviors of polymer molecules, free volume, glass transtition, rheology of 
polymer; theory of amorphous polymer and crystallization; applications of 
different polymers 

303725 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Biopolymers  

กระบวนการพอลิเมอไรเซชนั  การเตรียมและการข้ึนรูปพอลิเมอร์ชีวภาพประเภท
ต่างๆ  การวเิคราะห์สมบติัเชิงกล  สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ทาง
ชีวภาพประเภทต่างๆ ยางธรรมชาติ พอลิแลคไทด ์พอลิแซคคาไรด ์
Polymerization, preparation and forming of biopolymers and analysis of 
mechanical, physical and chemical properties of different types of biopolymer, 
natural rubber, polylactide, polysaccharide 

303728 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Polymer Chemistry I 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นการประยกุตพ์อลิเมอร์ 
Selected topics of current interest in the area of polymer applications 

303729 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Polymer Chemistry II 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นเคมีพอลิเมอร์ 
Selected topics of current interest in the area of polymer chemistry 

 
กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์ 

303730 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry 

หลกัการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับระบบทางกายภาพและทางเคมี 
ทฤษฎีจลน์เชิงโมเลกุล จลนศาสตร์เคมีและกลไกปฏิกิริยาขั้นสูง 
Principle and theory of thermodynamics for physical and chemical systems; 
molecular kinetic theory; advanced chemical kinetics and mechanisms 
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303731 ระเบียบวธีิทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods for Physical Chemistry 

ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข การวิเคราะห์จ านวนเชิงซอ้น สมการเชิงอนุพนัธ์ การแปลง 
ฟูเรียร์และลาปลาซ  
Numerical methods; complex number analysis; differential equations; Fourier and 
Laplace transform 

303732 เคมีค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Chemistry 

หลกัการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์และเคมีควอนตมั หลกัวธีิแอบอินิชิโอ  
เซมิเอมพิริกลัและเอมพิริกลั (ทฤษฎีฮุคเกล)  การประยกุตว์ธีิการค านวณทางเคมี
คอมพิวเตอร์ 
Principle and theory of thermodynamics and quantum chemistry; principle of  
ab initio, semi-empirical, and empirical (Hückel theory); applications in 
computational chemistry 

303733 การออกแบบโมเลกุลยา 2(2-0-4) 
 Molecular Drug Design 

การออกแบบยาและความสัมพนัธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชนัและการออกฤทธ์ิทางเภสัช
วิทยา การสร้างแบบจ าลองโมเลกุลของยาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเขา้จบั
ระหวา่งรีเซบเตอร์และตวัยา 
Drug design and relationship of functional groups to pharmacological activity; 
molecular modeling and in silico drug design; receptors and drug action 

303734 เทอร์โมไดนามิกส์ของวสัดุ 2(2-0-4) 
 Thermodynamics of Materials 

หลกัการและสมบติัทางเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับระบบของวสัดุบางชนิด ของแข็ง 
สินแร่ วสัดุท่ีมีรูพรุน และวสัดุไอออนิก 
Principle of thermodynamics and thermodynamic properties of some materials, 
solids, minerals, porous materials, and ionic materials 

303735 พื้นผวิของวสัดุและพลงังาน 2(2-0-4) 
 Material Surfaces and Energy 

พื้นผวิของวสัดุประเภทต่างๆ เทคนิคการวเิคราะห์พื้นผวิ การดูดซบัและการเร่งของ 
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ปฏิกิริยาท่ีผิวของวสัดุ การประยุกต์ของพื้นผิวในทางอุตสาหกรรม พลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
Types of material surfaces; surface analysis techniques; adsorption and catalysis 
of reactions on material surfaces; material surfaces for industrial, energy, and 
environmental applications 

303736 ท่อนาโนและการประยกุต ์   2(2-0-4) 
 Nanotubes and Applications 

วสัดุชนิดต่างๆ ในโครงสร้างแบบท่อ สมบติัทางไฟฟ้า การประยกุตว์สัดุนาโน  
Nanotube topology; eectronic properties; applications of nanomaterials 

303738 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry I 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์  
Selected topics of current interest in the area of physical chemistry 

303739 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry II 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีสร้างสรรและทนัสมยัทางดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยกุต ์
Selected topics of innovation and modern in the area of physical chemistry and 
applications 

303761 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Polymer Science 

แนวคิดปัจจุบนัเก่ียวกบัพฤติกรรมของพอลิเมอร์ในช่วงกลาส-รับเบอร์ทรานสิชนั 
การจดัเรียงโมเลกุลพอลิเมอร์ในลกัษณะท่ีเป็นวสัดุวสิโคอิลาสติก ความยดืลา้ การ
พกัความเคน้ สมบติัทางจลน์ ความเคน้/ความเครียด การแตกหกั สมบติัท่ีข้ึนกบั
เวลาและอุณหภูมิ ความสัมพนัธ์ WLF  สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ 
Modern concepts related to glass-rubber transition behavior, organized states of 
bulk polymers, polymers as linear viscoelastic materials, creep, relaxation, 
dynamic and stress/strain response phenomena, failure behavior time-temperature 
dependent properties, WLF relation, mechanical properties of polymers 

303762 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 2(2-0-4) 
 Polymer Nanocomposites 

ความหมายและชนิดต่างๆ ของพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต วธีิการเตรียม การข้ึนรูป  



- 61 - 
 

การตรวจวิเคราะห์ สมบติัดา้นต่างๆ สารเติมแต่งท่ีมีขนาดระดบันาโน งานวจิยัท่ี
น่าสนใจเก่ียวกบัพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 
Definitions and types of polymer nanocomposites; method of preparation, 
forming, characterization and properties; nanometer size additives; interesting 
current research in the field of polymer nanocomposites 

 
กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์ 

303541 เคมีอนินทรียข์ั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Inorganic Chemistry 

สเตอริโอของสารประกอบธาตุหลกั ทฤษฎีพนัธะ โครงสร้างและปฏิกิริยาของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเคมี สมบติัของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีมีลิแกนด์ชนิด
ไพ-แอซิด เคมีของสารออร์แกโนเมทลัลิก เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ 
Stereochemistry in main group compounds; theories of bonding, structure and 
reactivity in coordination chemistry; chemistry and properties of the complexes 
with pi-acid ligands; organometallic chemistry; bioinorganic chemistry 

303543 ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Inorganic Reactions and Mechanisms 

จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิกิริยาของสารอนินทรีย์ วิธีทางทฤษฎี
ส าหรับการพิสูจน์กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์
Kinetics and thermodynamics of inorganic reactions; theoretical approach for 
elucidation of inorganic reaction mechanisms 

303544 สเปกโทรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Spectroscopic Methods in Inorganic Chemistry 

เทคนิคสเปกโทรสโกปีแบบต่างๆ ท่ีใชพ้ิสูจน์เอกลกัษณ์ของสารประกอบอนินทรีย ์
Spectroscopic techniques to elucidate and characterize the inorganic compounds 

303740 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี  2(2-0-4)
 Theoretical Inorganic Chemistry 

หลกัของทฤษฎีกลุ่มท่ีใชพ้ิจารณาเก่ียวกบัโครงสร้าง การเกิดพนัธะ สเปกตรัมของ
การดูดกลืนแสงของสารประกอบอนินทรีย ์
Group theoretical approach to structure, bonding and absorption spectra of 
inorganic compounds 
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303741 วสัดุศาสตร์นาโนและนาโนเคมี 2(2-0-4) 
 Nanomaterials and Nanochemistry 

หลักการและคุณสมบติัของวสัดุนาโน ผลกระทบของขนาดต่อโครงสร้างและ
สัณฐานของอนุภาคนาโน การสังเคราะห์และการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุนา
โนและอนุภาคนาโน  การประยกุตข์องวสัดุนาโน 
Principles and properties of nanomaterials; size effects on structure and 
morphology of nanoparticles; synthesis and characterization of nanomaterials and 
nanoparticles; applications of nanomaterials 

303742 สารประกอบออร์แกโนเมทลัลิก 2(2-0-4) 
 Organometallic Compounds 

หลกัการของสารประกอบออร์แกโนเมทลัลิก การประยุกตส์ารประกอบออร์แกโน
เมทลัลิก 
Principle of organometallic compounds; organometallic applications 

303743 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry  

บาทบาทและหน้าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ  การประยุกต์สารเชิงซ้อน
ของโลหะในระบบชีวภาพ  
Role and function of metal ions in biological system; applications of metal 
complexes in biological system 

303744 เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4) 
 Supramolecular Chemistry  

หลกัการของเคมีซุปราโมเลกุล การออกแบบและประยกุตเ์คร่ืองมือเชิงซุปราโมเลกุล 
Principle of supramolecular chemistry; design and application of supramolecular 
devices 

303745 การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Catalysis 

หลกัการเก่ียวกบัการเร่งปฎิกิริยาทางเคมี การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพนัธ์และววิธิพนัธ์ 
Principle of chemical catalysis; applications of chemical catalysis in industrial 
process by using homogeneous and heterogeneous catalysts 
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303746 ตวัเร่งปฏิกิริยานาโน 2(2-0-4) 
 Nanocatalysis  

แนวคิดเก่ียวกบัตวัเร่งปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยาโดยอนุภาคนาโน  การควบคุม
ปฏิกิริยาเคมีโดยการเปล่ียนแปลงขนาด  รูปร่าง และองค์ประกอบทางเคมีของ
ตวัเร่งปฏิกิริยานาโน  เคมีพื้นผวิ  การออกแบบตวัเร่งปฏิกิริยานาโนท่ีมีความวอ่งไว 
และความเลือกจ าเพาะ  การประยกุตต์วัเร่งปฏิกิริยานาโน 
Concept of catayst and catalysis by nanoparticle; control of chemical reaction by 
changing size, shape, and chemical composition of nanocatalysts; surface 
chemistry; design of nanocatalyst with distinct and tunable of activity and 
selectivity; applications of nanocatalysts 

303748 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์1  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry I 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นตวัเร่งปฏิกิริยาอนินทรียแ์ละการประยกุต ์
Selected topics of current interest in inorganic catalysis and applications 

303749 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry II 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นเคมีอนินทรียชี์วภาพ 
Selected topics of current interest in bioinorganic chemistry and applications 

303848 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์3 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry III 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นโมเลกุลขนาดใหญ่ทางเคมีอนินทรียแ์ละการประยกุต ์
Selected topics of current interest in supramolecular inorganic chemistry and 
applications 

303849 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์4  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry IV 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นนาโนเคมี วสัดุนาโน และการประยกุต ์
Selected topics of current interest in nanochemistry, nanomaterials and applications 
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กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 
303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปกโทร 3(3-0-6) 
 Spectrochemical Methods of Analysis 

เคร่ืองมือและเทคนิคการวดัเชิงสเปกโทรสโกปี หลกัการ ทฤษฎีและเทคนิคในกลุ่ม 
สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุลและสเปกโทรสโกปีเชิงอะตอม  
Spectroscopic instruments and measurement techniques; principles, theory and 
techniques of molecular and atomic spectroscopy 

303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2(0-6-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 

ปฏิบติัการการวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่ สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี 
เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้า 
Practical laboratories of modern instruments, spectroscopy, chromatography, 
electroanalytical chemistry 

303751 วธีิวเิคราะห์แบบสะอาด 2(2-0-4) 
 Green Analytical Methods 

หลกัการและทฤษฎีของวธีิวเิคราะห์แบบสะอาดต่างๆ และการประยกุต ์ 
Principles and theory of various green analytical methods and applications 

303752 การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่ง  2(2-0-4) 
 Sample Preparations and Separation Techniques 

การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่งก่อนการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคต่างๆ  
Sample pretreatment and separation techniques before analysis 

303753 การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย 2(2-0-4) 
 Trace Analysis 

การประยุกต์เคมีวิเคราะห์กบัการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย การเตรียมตวัอย่าง การ
วเิคราะห์สารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์การวเิคราะห์รูปแบบของธาตุ 
Application of analytical chemistry to trace analysis, sample preparation, analysis 
of organic and inorganic analytes, elemental speciation analysis 

303754  การวเิคราะห์บนชิพ 2(2-0-4) 
 Chip-Based Analysis 

กระบวนการสร้างชิพ หลกัการ ทฤษฎี การประยกุตข์องแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส 
โฟลว์อินเจกชนับนชิพ 
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Chip fabrications; principles, theory, applications of capillary electrophoresis; 
flow injection on chip 

303758 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry I 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นเคมีวเิคราะห์ 
Selected topics of current interest in the area of analytical chemistry 

303759 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 2  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry II 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นโครมาโทกราฟี 
Selected topics of current interest in chromatography 

303858 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 3 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry III 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นการวเิคราะห์เคมีเชิงสเปกโทร 
Selected topics of current interest in spectrochemical analysis 

303859 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 4 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry IV 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีน่าสนใจดา้นไฟฟ้าเคมีวเิคราะห์ 
Selected topics of current interest in electroanalytical chemistry 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
รายวชิาบังคับ               

303790  เคมีขั้นสูงและการประยกุตเ์พื่องานวจิยั               

303791  ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี               

303792  เอกตัศึกษา 1               

303793  เอกตัศึกษา 2               

303891  สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 1               

303892  สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 2               

303893  สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 3               

303894  สัมมนาดุษฎีบณัฑิต 4               

รายวชิาดุษฎนิีพนธ์               

303898  ดุษฎีนิพนธ์                

303998  ดุษฎีนิพนธ์                

303999  ดุษฎีนิพนธ์                
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
รายวชิาเฉพาะสาขาและวชิาเลอืก               

กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์               

303711  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1               
303712  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2               
303713  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 3               
303714  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีส าหรับสารอินทรีย ์               
303715  กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง               
303716  โมเลกุลอินทรียเ์ปล่ียนแปลงโลก               
303717  เคมีนิเวศวทิยาทางทะเล               
303718  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์1               
303719  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์2               
303721  เคมียาขั้นสูง               
303722  เคมีอินทรียส์ะอาด               
303723  การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง                
303724  โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตพ์อลิเมอร์               
303725  พอลิเมอร์ชีวภาพ               
303728  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1               
303729  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2               
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์               

303730  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง               
303731  ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์               
303732  เคมีค านวณ               
303733  การออกแบบโมเลกุลยา               
303734  เทอร์โมไดนามิกส์ของวสัดุ               
303735  พื้นผวิของวสัดุและพลงังาน               
303736  ท่อนาโนและการประยกุต ์               
303738  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1               
303739  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2               
303761  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์               
303762  พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต               

กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์               

303541  เคมีอนินทรียข์ั้นสูง               
303543  ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาสารอนินทรีย ์               
303544  สเปกโทรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์               
303740  เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี               
303741  วสัดุศาสตร์นาโน  และนาโนเคมี               
303742  สารประกอบออร์แกโนเมตลัลิก               
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
303743  เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ               
303744  เคมีซุปราโมเลกุล               
303745  การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม               
303746  ตวัเร่งปฏิกิริยานาโน               
303840  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์3               
303841  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์4               

กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์               

303550  วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปกโตร               
303551                                                  
303751  วธีิวเิคราะห์แบบสะอาด               
303752  การเตรียมและการแยกสารตวัอยา่ง               
303753  การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย               
303754  การวเิคราะห์บนชิพ               
303758                                 1                
303759                                 2                
303858                                 3                
303859                                 4               
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
(ส าหรับหลกัสูตรระดับปริญญาเอก) 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) สามารถวินิจฉยั และจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และ

ยติุธรรม โดยค านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ดว้ยหลกัฐาน และหลกัการท่ีมี
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

2) เป็นผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติ ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
นกัวิทยาศาสตร์ จริยธรรมนกัวิจยั และจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ ใน
สงัคม 

3) สามารถช้ีใหเ้ห็นปัญหาปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ และเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ข 

2. ด้านความรู้  
1) มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
2) มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 
3) ติดตามความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีมีผลกระทบต่อวิชาชีพ

และสงัคม ในระดบัชาติและนานาชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ใชค้วามรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา และพฒันาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 

 
2) บูรณาการแนวความคิดจากภายในและภายนอกสาขาวิชาในการประยกุตผ์ลงานวิจยั

เพ่ือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ 
3) ออกแบบและด าเนินการวิจยัท่ีซบัซอ้น เก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอยา่งสร้างสรรค ์
2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองและองคก์รให้

มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้
3) มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบติังานทั้งต่อตนเองและองคก์ร ตลอดจนเป็นผูน้ า

ทางวิชาการ 

5. ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี  
1) คดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลูวิจยั ประเมินความ

น่าเช่ือถือของขอ้มลู และสรุปผลไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
2) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 
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