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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร  25530081100233 
  1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  ภาษาอังกฤษ  Doctor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Engineering (Chemical Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  D.Eng. (Chemical Engineering) 
 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท)  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี)  มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
   
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี และแบบ 1.2 หลักสูตร 5 ปี  
  5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
     สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้ร ับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
  8.1  ผู้สอน  นักวิจัย  นักวิชาการ   

 8.2  วิศวกรเคมีในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โรงกลั่น โรงแยกแก๊ส โรงงานพลาสติก 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่ใช้นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

  8.3  เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 นายโอกร เมฆาสุวรรณดำรง 

  เลขประจำตัวประชาชน  3-1017-00256-XX-X 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ    วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

  9.2 นายวรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
     เลขประจำตัวประชาชน  3-4199-00090-XX-X 
    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ    วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 

  9.3 นายวีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 
     เลขประจำตัวประชาชน  3-7401-00881-XX-X 
    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ    วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  มหาวิทยาลัยรังสิต (2538)  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์                 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่เรียกว่า 
disruptive Technology เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง ต้องการการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” จึงต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง
ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยเน้นกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ 
และเน้นการฝึกทักษะ การปฏิบัติงานวิจัยโดยผ่านประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ทางสาขาวิศวกรรมเคมี              
และมีการบูรณาการศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  หลักสูตรได้คำนึงถึงการผลิตดุษฎีบัณฑิตโดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและมีแนวทางการดำเนินชีวิตอย่าง
ผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ 
และมีคุณธรรม  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  เพื่อเป็นการผลิตงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างงานวิจัยในด้านวิศวกรรมเคมี และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการ
ศึกษาต่อ จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญในการวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างลึกซึ้ง 
ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง ๆ และมองเห็นปัญหา การกำหนด
สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที ่มุ ่งเป็นผู้นำการถ่ายทอดความรู้       
ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญในการ
วิจัย ซึ่งการวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการจัดสรรทุนวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการผลิต ถ่ายทอด และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแก่สาธารณะชน  และมีการนำเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลอยู่ใน ISI ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคมี 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการ นักวิศวกร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
โดยเน้นกระบวนการทำงานวิจัยผ่านการทำวิทยานิพนธ์ ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และ/หรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการดำเนินงานวิจัยให้กับ
ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม  
 1.2 ความสำคัญ 
  ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการ
สร้างองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากภายนอก วิศวกรรมเคมีนับเป็นสาขาหนึ่ งที่มีความสำคัญ 
ในการพัฒนาประเทศและมีความเกี่ยวเนื่องกับหลาย ๆ สาขาหลัก เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยา นาโนเทคโนโลยี และวัสดุขั้น
สูง การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ การผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเคมีจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ได้นักวิจัย 
ซึ่งก่อให้เกิดงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ใช้แก้ปัญหากับอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสิทธิบัตร
ต่อไป  
 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1)  เพื่อการพัฒนาบุคลากรหรือวิศวกรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมี  อย่าง
ลึกซึ้ง ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง ๆ และมองเห็นปัญหา การ
กำหนดสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 2)  เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยประสบการณ์การวิจัย  โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง               
มีทักษะการจัดการและมีแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ลำดับ

ที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
Cognitive Domain (Knowledge) 
 (Bloom’s Taxonomy(Revised) 

Psycho 
motor 

Domain 

(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนึงถึงความ
ปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

       √ 

PLO2 มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  √      

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนอ
งานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

   √     

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรม
เคมี เพ่ือนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
ทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    √    

PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเองได้ 

    √    

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการ
สืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ 

    √    

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่
ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่
ซับซ้อนได้ 

     √   

 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ 
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ ์ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์สำคัญที่ต้อง
ดำเนินการเพื่อความสำเร็จของแผน และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แผนการพ ัฒนาหล ักส ูตรท ี ่ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ต ิดตามและประเม ินหล ักสู ตรอย่ าง
สม่ำเสมอ 

1.เอกสารประเมินหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

แผนการปร ับปร ุงหล ักส ูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศภายในระยะเวลา 5 
ปี 

ติดตามการเปลี ่ยนแปลงความต้องการ
ของหน ่ วยงาน องค ์กร  และสถาน
ประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

แผนการนำผลงานว ิจ ัย ไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา  
4 ปี 

การเผยแพร ่ผลงานว ิจ ัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร 

จำนวนบทความหรือผลงานที่ได้รับ
การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์
ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมี อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู ้เรียน
สามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง 
ๆ และมองเห็นปัญหา การกำหนดสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

   √   √ 

2. เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกด้ วย
ประสบการณ์การวิจัย โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบ            
วิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและมีแนวทางการดำเนินชีวิต
อย่างผู้ที ่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

√ √ √  √ √  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ            
มีระยะเวลาศึกษาไม่น ้อยกว ่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ                          
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาต้น เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาปลาย เดือนธันวาคม-เมษายน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 คุณสมบัติจำแนกตามแผนการศึกษา 
   (1)  แบบ 1.1 สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า             
โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   
   (2)  แบบ 1.2 สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีผลการเรียน
ระดับดีมากหรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  2.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด 
  2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2.2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ไม่มี   
 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  ไม่มี 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  แผนการรับนักศึกษา แบบ 1.1  

 
ชั้นปีที่ 

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

  
  แผนการรับนักศึกษา แบบ 1.2 

  
ชั้นปีที่ 

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 5 

5 
- 
- 
- 
- 

5 
5 
- 
- 
- 

5 
5 
5 
- 
- 

5 
5 
5 
5 
- 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

รวม 5 10 15 20 25 25 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 5 5 

 
  2.6 งบประมาณตามแผน  

   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบำรุงการศึกษา 400,000 800,000 1,200,000 1,400,000 1,800,000 

ค่าลงทะเบียน 80,000 160,000 240,000 280,000 360,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,275,000 1,508,000 1,549,000 1,698,000 1,858,000 

รวมรายรับ 1,755,000 2,468,000 2,989,000 3,378,000 4,018,000 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบดำเนินการ      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 825,000 908,000 999,000 1,098,000 1,208,000 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 

ทุนการศึกษา 100,000 120,000 150,000 180,000 180,000 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 1,225,000 1,378,000 1,549,000 1,728,000 1,888,000 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 300,000 500,000 300,000 300,000 300,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

ค่าครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ข) 310,000 510,000 310,000 310,000 310,000 

รวม (ก)+(ข) 1,535,000 1,888,000 1,859,000 2,038,000 2,198,000 

จำนวนนักศึกษา 10 20 30 35 40 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 767,500 472,000 309,833 291,143 274,750 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท ต่อคนต่อปี 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 

   [  / ] แบบชั้นเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)   

 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 
          แบบ 1.1 (ผู้สำเร็จปริญญาโท)   รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
          แบบ 1.2 (ผู้สำเร็จปริญญาตรี)   รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1           
และแบบ 1.2 ดังนี้ 

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 
แบบ  1.1  แบบ 1.2 

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3* 3* 
วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 3* 6* 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 72 
หน่วยกิตรวม 48 72 

 
  3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1  รหัสวิชา 
  กำหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
          เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจำหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา 

616      หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 
        เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 

      8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก  
       เลขตัวท่ีสอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 

         3 หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  
          4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมวัสดุ 
         5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
          6 หมายถึง กลุ่มวิชาแขนงวิศวกรรมปิโตรเลียมและการแยกมวลสาร 
          7 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยาเคมี 
          8 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
         9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

          เลขตัวที่สาม หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา  
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 
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 3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 
   รายว ิชาภาคทฤษฎ ี ท ี ่ ใช ้ เวลาบรรยายหร ืออภ ิปรายป ัญหาไม ่น ้อยกว ่า 15 ช ั ่ ว โมงต่อ                                  
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที ่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั ่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ                      
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที ่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั ่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ                     
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 
45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ                  
1 หน่วยกิต 
   ในแต่ละรายว ิชากำหนดเกณฑ์ในการคำนวณหน่วยกิตจาก  จำนวนชั ่วโมงบรรยาย (บ)                      
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3                  
ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
                         

   จำนวนหน่วยกิต = บ + ป + น                   
                       3 
 

  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว คือ 
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บเป็นจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
   เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
    เลขตัวที่สองบอกจำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สามบอกจำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สี่บอกจำนวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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  3.1.3.3 รายวิชา 
  (1) แบบ 1.1  
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 3 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่
นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี    1*(1-0-2) 
         (Research Methodology in Chemical Engineering)  
   616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี     1*(0-2-1) 
         (Seminar in Chemical Engineering) 
   616 892    สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี   1*(0-2-1) 
      (Professional Seminar in Chemical Engineering) 
   วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วย
กิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   616 831       การควบคุมกระบวนการข้ันสูง    3*(3-0-6) 

(Advanced Process Control) 
   616 832 การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี   3*(3-0-6) 

(Chemical Engineering Optimization)                                   
   616 841      พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต   3*(3-0-6) 

 (Polymer Blends and Polymer Composites) 
   616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน   3*(3-0-6) 

 (Particle Technology and Nanoparticles) 
   616 851       เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน 3*(3-0-6) 

 (Surfactant Technology and Current Applications) 
   616 861       การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย    3*(3-0-6) 

(Solvent Extraction Separation) 
   616 862       นวัตกรรมเยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 

(Membrane Innovation)        
   616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 

(Membrane Separation) 
   616 864       กระบวนการการดูดซับ     3*(3-0-6) 

   (Adsorption Processes) 
     616 865       วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม    3*(3-0-6) 

     (Petroleum Reservoir Engineering) 
 
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 
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 616 866 วิศวกรรมไครโอจีนิค     3*(3-0-6) 
(Cryogenic Engineering) 

 616 871       การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์     3*(3-0-6) 
     (Heterogeneous Catalysis) 

616 872      การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 3*(3-0-6) 
   (Process Intensification and Multifunctional Reactors) 

616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน    3*(3-0-6) 
 (Corrosion and Prevention) 

616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี    3*(3-0-6)
   (Special Topics in Chemical Engineering)  

    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
   616 893     วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
         (Thesis) 
    
  (2) แบบ 1.2 
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 3 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่
นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี    1*(1-0-2) 
         (Research Methodology in Chemical Engineering)  
   616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี     1*(0-2-1) 
         (Seminar in Chemical Engineering) 
   616 892    สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี   1*(0-2-1) 
      (Professional Seminar in Chemical Engineering) 
   วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วย
กิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   616 831       การควบคุมกระบวนการข้ันสูง    3*(3-0-6) 

(Advanced Process Control) 
   616 832 การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี   3*(3-0-6) 

(Chemical Engineering Optimization)                                   
   616 841      พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต   3*(3-0-6) 

(Polymer Blends and Polymer Composites) 
    
 
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 
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   616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน   3*(3-0-6) 
 (Particle Technology and Nanoparticles) 

   616 851       เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน 3*(3-0-6) 
(Surfactant Technology and Current Applications) 

   616 861       การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย    3*(3-0-6) 
(Solvent Extraction Separation) 

   616 862       นวัตกรรมเยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 
(Membrane Innovation)        

    
     616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 

(Membrane Separation) 
   616 864       กระบวนการการดูดซับ     3*(3-0-6) 

   (Adsorption Processes) 
     616 865       วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม    3*(3-0-6) 

     (Petroleum Reservoir Engineering) 
 616 866 วิศวกรรมไครโอจีนิค     3*(3-0-6) 

(Cryogenic Engineering) 
 616 871       การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์     3*(3-0-6) 

     (Heterogeneous Catalysis) 
616 872      การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 3*(3-0-6)

   (Process Intensification and Multifunctional Reactors) 
616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน    3*(3-0-6) 

 (Corrosion and Prevention) 
   616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี    3*(3-0-6)
     (Special Topics in Chemical Engineering) 

    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
   616 894     วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
         (Thesis) 
 

 
 

      
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
   3.1.4.1 แบบ 1.1 รับจากผู้สำเร็จปริญญาโท 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1*(0-2-1) 

 รวมจำนวน - 
  
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 890 
616 892 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
วิชาเลือก  

1*(1-0-2) 
1*(0-2-1) 

3* 
 รวมจำนวน - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U       
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจำนวน 12 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจำนวน 12 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจำนวน 12 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจำนวน 12 
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 3.1.4.2 แบบ 1.2 รับจากผู้สำเร็จปริญญาตรี 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1*(0-2-1) 

 รวมจำนวน - 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 890  
616 892 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
วิชาเลือก  

1*(1-0-2) 
1*(0-2-1) 

6* 
 รวมจำนวน - 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
 

*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U      
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
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ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจำนวน 9 
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
616 831         การควบคุมกระบวนการขั้นสูง        3(3-0-6) 
           (Advanced Process Control) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
           การควบคุมแบบคาสเคด การชดเชยเวลาหน่วง การควบคุมแบบซีเล็กทีพ/โอเวอร์ไรด์ การ
ควบคุมแบบอะแดพทีฟ อันตรกิริยาลูปการควบคุม รีเลทีฟเกนแอเรย์ การวิเคราะห์ค่าซิงกูลาร์ การ
ควบคุมแบบดีคัพพลิ้ง การหาค่าที่เหมาะสมแบบเวลาจริง การควบคุมเชิงทำนายที่อาศัยแบบจำลอง 
การควบคุมแพลนท์ไวด์ 
              

616 832  การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Optimization) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
แนวคิดพื ้นฐานของการหาค่าเหมาะสม  การหาค่าเหมาะสมด้วยแผนภาพ การหาค่า

เหมาะสมแบบไม่มีขอบเขต โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมไม่เชิงเส้น การประยุกต์ของการหาค่า
เหมาะสมในทางวิศวกรรมเคมี 
    

616 841         พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต     3(3-0-6) 
           (Polymer Blends and Polymer Composites) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
พ้ืนฐานและทฤษฎีของพอลิเมอร์ผสม การผสมเข้ากันของพอลิเมอร์ผสม ชนิดของพอลิเมอร์

ผสม สัณฐานวิทยาและสมบัติของพอลิเมอร์ผสม พ้ืนฐานและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิต  
 
616 842         เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน     3(3-0-6) 
           (Particle Technology and Nanoparticles) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
           เทคโนโลยีอนุภาคและวัสดุ รูปร่างของอนุภาค คำจำกัดความของอนุภาคนาโน ประวัติและ
การพัฒนาของอนุภาคนาโน ประโยชน์ของอนุภาคนาโน การประยุกต์อนุภาคนาโน การสังเคราะห์
อนุภาคนาโน และการใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนในกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 
  

616 851 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน   3(3-0-6) 
  (Surfactant Technology and Current Applications) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
  สารลดแรงตึงผิว ประเภทของสารลดแรงตึงผิว โครงสร้างและคุณสมบัติของสารลดแรง            
ตึงผิว การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในด้านต่าง ๆ  
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616 861  การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย     3(3-0-6) 
  (Solvent Extraction Separation) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  ระบบการสกัดของเหลว-ของเหลว การจำลองแบบและการคำนวณเกี่ ยวกับหอสกัด
ของเหลว และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
    

616 862 นวัตกรรมเยื่อแผ่น       3(3-0-6) 
  (Membrane Innovation) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  นวัตกรรมเยื่อแผ่นและการเชื ่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่อื ่น ๆ ทิศทางและการประยุกต์
นวัตกรรม เยื่อแผ่นสำหรับอุตสาหกรรม     
 

616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น       3(3-0-6) 
(Membrane Separation) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
เทคโนโลยีเยื่อแผ่น โครงสร้างและการทำงานของเยื่อแผ่น เยื่อแผ่นชนิดต่าง ๆ เกณฑ์การ

เลือกเยื่อแผ่น ประโยชน์ของระบบเยื่อแผ่น การประยุกต์ของการแยกด้วยเยื่อแผ่นในกระบวนการ
ทางเคมีเชิงฟิสิกส์และทางชีวภาพ 
 

616 864 กระบวนการการดูดซับ       3(3-0-6) 
(Adsorption Processes) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
ปรากฏการณ์การดูดซับ สมดุลการดูดซับ จลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลสำหรับอนุภาคที่มี   

รูพรุน กระบวนการการดูดซับโดยการดำเนินการแบบคงตัวและแบบเป็นคาบ แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของกระบวนการดูดซับที่สมดุล การแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟ และการแยกก๊าซผสม
แบบความดันสลับ 

 
616 865  วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม      3(3-0-6) 
        (Petroleum Reservoir Engineering) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
สมการพลศาสตร์ของเหลวสำหรับการไหลของของไหลในตัวกลางพรุน ปัญหาการไหลใน

สองมิติและวิธีทฤษฎีศักย์ ระบบการไหลตามแรงโน้มถ่วง การซึมผ่านแบบไม่เป็นรูปแบบเดียวกันของ
ระบบสองของไหล การไหลในสภาวะไม่คงต ัวของของไหลในหลุมกักเก ็บในตัวกลางพรุน                      
การวิเคราะห์ความดันดูดลง การทำนายการไหลบ่าเข้ามาของน้ำ 



 23        มคอ.2 
 

 

 

616 866    วิศวกรรมไครโอจีนิค       3(3-0-6) 
     (Cryogenic Engineering) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   หลักการเบื้องต้นที่นำไปสู่กระบวนการผลิตที่อุณหภูมิต่ำและการแยกของแก๊ส สมบัติทาง
กายภาพของของไหลเยือกแข็ง และการประยุกต์คุณสมบัติเหล่านั้นในการพัฒนาทางวิศวกรรมใน
ปัจจุบัน 
 

616 871 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์       3(3-0-6) 
  (Heterogeneous Catalysis) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรอื U 
  ทฤษฎีและกลไกของการดูดซับ ปฏิกิริยาเคมีในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ผลกระทบของ
การแพร่ระหว่างวัฏภาคและการแพร่ภายในอนุภาค ผลกระทบของการแพร่พร้อมกับการถ่ายความ
ร้อน ขอบเขตสำหรับผลกระทบของการแพร่ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเร่งเชิงวิวิธพันธุ์              
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา เทคนิคการจำแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการทดลอง
สำหรับพัฒนาข้อมูลการออกแบบ แง่มุมทั่วไปของการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ กลไกการเสื่อมสภาพ
และการฟื้นฟูสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 
616 872  การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่  3(3-0-6) 

(Process Intensification and Multifunctional Reactors) 
        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาระบบการผลิต เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่       
หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเมมเบรน เครื่องปฏิกรณ์ชนิดใช้การดูดซับเพื่อส่งเสริม
ปฏิกิริยา ระบบที่ประกอบด้วยเครื ่องปฏิกรณ์ หน่วยสกัดแยก และหน่วยการทำให้คืนสภาพ            
การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่กับปฏิกิริยาเคมี เอสเทอริฟิเคชัน อีเทอริฟิเคชัน           
ไฮดรอกซิเลชัน และกรณีศึกษาจากโรงงานเพ่ือการพาณิชย์และวารสารวิชาการ 

 
616 881  การผุกร่อนและการป้องกัน      3(3-0-6) 
   (Corrosion and Prevention) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
หลักการของการผุกร่อน กระบวนการเกิดขั้วบวกและข้ัวลบ จุดเริ่มต้น และลักษณะการไหล

ของกระแสในการผุกร่อน ตารางมาตรฐานลำดับขั้นทางเคมีไฟฟ้าของโลหะ ความเฉื่อยของโลหะต่อ
การผุกร่อนและฟิล์มป้องกัน ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่ออัตราการผุกร่อน รูปแบบของการผุกร่อน 



 24        มคอ.2 
 

 

 

วิธีการลดหรือการป้องกันการผุกร่อน วัสดุป้องกันการผุกร่อนในอุตสาหกรรมเคมี การป้องกันแบบ
แคโธดิก บทบาทของสารยับยั้งปฏิกิริยา สารเคลือบและอโลหะที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน 
 

616 882        หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี      3(3-0-6) 
          (Special Topics in Chemical Engineering)  

        เงื่อนไข : วัดผลการศกึษาเป็น S หรือ U 
  หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี หรือวิศวกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ใหม่ ๆ  
 

616 890  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี      1(1-0-2) 
  (Research Methodology in Chemical Engineering)  
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   

  หลักการและตัวอย่างแบบต่างๆของงานวิจัย แนวคิดเชิงระบบในการทำงานวิจัยและ
ความสำคัญเพื่อความสำเร็จของงานวิจัย ประกอบด้วย การออกแบบการทดลอง การจัดเก็บข้อมูล 
การประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการนำเสนอ
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
      

616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                1(0-2-1) 
  (Seminar in Chemical Engineering)                                                          
        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  การอ่านบทความอย่างเข้าใจและการประมวลข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและทันสมัยใน
หัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
          

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี     1(0-2-1) 
 (Professional Seminar in Chemical Engineering)                                                           
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของวิศวกรเคมีระดับปริญญาเอกในสังคมวิจัย ความรู้และ
ทักษะทางการวิจัยเพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญผ่านการตีพิมพ์ผลงานและเพื ่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการได ้

 
616 893 วิทยานิพนธ์               (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

   (Thesis)         
  วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
เคมีสำหรับนักศึกษาแบบ 1.1  
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616 894 วิทยานิพนธ์               (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 

   (Thesis)         
  วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
เคมีสำหรับนักศึกษาแบบ 1.2  
    

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

ลำดับ 
ตำแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                   
โอกร เมฆาสุวรรณดำรง 

3-1017-00256-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

3 3 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 

3-4199-00090-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 

3 3 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.         
วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 

3-7401-00881-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลัยรังสิต (2538) 

3 3 
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 3.2.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
 

ลำดับ 
ตำแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                   
โอกร เมฆาสุวรรณดำรง 

3-1017-00256-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

3 3 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 

3-4199-00090-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 

3 3 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.         
วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 

3-7401-00881-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลัยรังสิต (2538) 

3 3 
 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. 
ประกร  รามกุล 

3-1002-00762-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)  

3 3 
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ลำดับ 
ตำแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                 
ศิริรัตน์  วัชรวิชานันท์ 

3-3110-00095-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537) 

3 3 
 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธรวิภา พวงเพ็ชร 
3-6599-00330-XX-X 

วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 

3 3 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.             
ชูวงศ์ ชัยสุข 
3-9299-00427-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 

3 3 

8. อาจารย์ ดร.มัทรี เติมตะนันทน์ 
3-1020-00932-XX-X 

Ph.D. (Chemical and Environmental 
Engineering)  
The University of Nottingham,  
UK (2013) 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

3 3 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 
5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
  เนื่องมาจากการที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วย
ประสบการณ์การวิจัย ซึ่งงานวิจัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง ๆ และมองเห็นปัญหา การกำหนดสาเหตุและวิธีการ
แก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและมีแนว
ทางการดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม 
ดังนั้นจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องทำงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรม เคมี ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อให้
สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ สามารถทำวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และได้รับประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ โดยมี

ลำดับ 
ตำแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

9. อาจารย์ ดร.สุนทร ปิติเจริญพันธ์ 
3-7399-00097-XX-X 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
Newcastle University, UK (2014) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 

3 3 
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การบูรณาการศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  แบบ 1.1  ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  แบบ 1.2 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต  
  แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ศึกษารายวิชาระเบยีบวิธี
วิจัยทางวิศวกรรมเคมี สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี และสัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และมีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และควบคุมให้จำนวนและคุณวุฒิประสบการณ์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1. รายวิชา 616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการนำเสนอที่
เพียงพอต่อ เพ่ือการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
  2. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) ซึ่งจัดสอบเป็นแบบข้อเขียนและการสอบ
ปากเปล่าครอบคลุมเนื ้อหาทางด้านวิศวกรรมเคมี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 42 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  3. นักศึกษาได้รับการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 4. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 1.1 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ดังนี้  
  ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 1 บทความ และ 
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือในวารสารวิชาการระดับชาติ                
อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 อย่างน้อย 1 บทความ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมเคมี 
 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษา แบบ 1.2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 2 บทความ  
  6. การสอบการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 44 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 



 30        มคอ.2 
 

 

 

  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
  คุณลักษณะพิเศษของดุษฎีบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคมี และมีการนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมเคมีของประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที ่จะนำ
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ จึงกำหนดให้นักศึกษามีการนำเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลอยู่ใน ISI ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
(peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคมี เป็น
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน นอกจากนี้จัดให้มีการนำเสนอผลงาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกภาพ และการแสดงออก 
รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหา จรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมทางสังคม และตระหนักถึงคณุค่าของศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือให้ได้คุณลักษณะตามที่ต้องการ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านทักษะการวิจัย 1. จัดเตรียมเครื่องมือวิจัย วารสารวิชาการและปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความ

พร้อมในการวิจัย รวมถึงสถานที่ในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และได้รับคำปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดให้มีการสอน เพ่ือเขียนบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

ด้านภาวะผู้นำ  ความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง 

1.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 
เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำ 
2.  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหารายวิชา รวมถึงจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านบุคลิกภาพ จัดให้มีการนำเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารและบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย              การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าคิด กล้าวิเคราะห์ กล้าซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 
 



 31        มคอ.2 
 

 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1 เ ป ็ น ผ ู ้ ม ี จ ร ิ ย ธ ร รม 
จรรยาบรรณ  ทางว ิชาชีพ 
โดย เฉพาะอย ่ า งย ิ ่ ง  การ
ค ำน ึ ง ถ ึ ง ค ว ามปลอด ภั ย
ทางด้านวิศวกรรม สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

(1) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องสถานการณ์ที่
เป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่จะต้อง
เผชิญในการทำงาน 
(2) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
กระต ุ ้ น ให ้ ม ี ก า รนำ ไป ใช ้ ปฏ ิ บ ั ต ิ ใ น
ชีวิตประจำวัน เช่น ความตรงต่อเวลาในการ
เข้าเรียน ความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่องาน
และผลของงาน  การอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลงานวิจัย  การแสดงคำนิยมเพื่อแสดง
ความขอบคุณในการได้รับความอนุเคราะห์
ด้านต่าง ๆ 
(3) การทำงานวิจัยต้องสามารถใช้วินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
(4) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 

(1) ChE.D.-8 ประเมินจากการ
สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม
การดำเนินการอภิปรายกลุ่ม 
( 2 )  ChE.D.-9 ประ เ ม ิ น จ าก
พฤติกรรม การปฏิบัติงาน ของ
นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
(3 )  ChE.D.-10 ประเม ินจาก
พฤติกรรมในระหว่างการเตรยีม
ตัวและการนำเสนองานของ
นักศึกษา 

PLO2 ม ี ค ว า ม เ ป ็ น ผ ู ้ น ำ 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) การจัดให้มีการทำงานกลุ ่ม และการ
นำเสนอผลงานกลุ ่ม โดยผู ้สอนมีการให้
ข ้อมูลป้อนกลับเพื ่อให้เกิดการประเมิน
พฤต ิกรรมและค ุณภาพการทำงานของ
นักศึกษา หรือนักศึกษามีการประเมินตนเอง
และเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม  
(2) การจัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าใน
การทำงานว ิจ ัย  การประเม ินผลตาม
แผนงานและการเสนอแนวทางในการ
ดำเนินงานต่อไป ทุกภาคการศึกษา 

(1) ChE.D.-11 ประเมินผลจาก
ร า ย ง า น  แ ล ะ ก า ร เ ส น อ
ความก้าวหน้า 
(2) ChE.D.-12 ประเมินผลจาก
ผลการนำเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(3) ChE.D.-13 ประเมินผลจาก
ผลการทำกิจกรรมกลุ่ม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO3 สามารถประย ุกต ์ใช้
ความรู้ในการนำเสนองานวิจัย
ไ ด ้ ด ี  ท ั ้ ง ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 

(1) การจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวชิา 
มาร่วมให้ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ 
(2) จัดสรรทุนการเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ 

(1) ChE.D.-3 ประเมินจากผล
การนำเสนอผลการว ิจ ัย ใน
รูปแบบต่าง ๆ 
(2) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การทำกิจกรรมในรายวิชา 
(3) ChE.D.-5 ประเมินจากผล
การนำเสนอสัมมนา 

PLO4 สามารถประเม ินค่า
ทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือ
นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
แ ล ะ ท ำ ว ิ จ ั ย ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

(1) การสอนที่มีการยกกรณีศึกษาประกอบ
เพ่ือความเข้าใจ (Case-based teaching)  
(2) มีการเรียนรู ้ และทำงานร่วมกันจาก
โ จทย ์ ป ั ญห า  (Problem-based active 
learning) 
(3) การจัดให้มีการประยุกต์ความรู ้ทาง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ปัญา
จากโจทย์หรือปัญหาจากการทำงานวิจัย ให้
มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และ
รับฟังความคิดท่ีหลากหลาย 
(4) การนำเสนอสัมมนา 
(5) การสอนแบบตั้งคำถาม 

(1) ChE.D.-1 ประเมินจากการ
จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 
(2) ChE.D.-2 ประเมินจากผล
การดำเนินงานวิจัย 
(3) ChE.D.-3 ประเมินจากผล
การนำเสนอผลการว ิจ ัย ใน
รูปแบบต่างๆ 
(4) ChE.D.-6 ประเมินจากผล
การสอบรายบุคคลเท ียบกับ
กลุ่ม 
(5) ChE.D.-7 ประเมินจากผล
การนำเสนอการค้นคว้า ทั้งใน
รูปแบบชิ้นงาน รายงาน หรือ
การนำเสนอ 

PLO5 สามารถประเมินคุณค่า
ของงานวิจัยในสายงานของ
ตนเองได ้

(1)  จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตรรกะคิดเป็น
ลำดับขั้นตอนและเหตุผล 
(2) กำหนดให้ประเมินคุณค่าของงานวิจัยใน
สายงานของตนเอง และนำเสนอในชั้นเรียน 
(3) การมอบหมายงานให้เกิดการพัฒนาและ
กระตุ ้นความสามารถของนักศึกษาอย่าง
ต ่อเน ื ่องเป ็นลำดับ เช ่น การว ิเคราะห์
บทความวิจัยที่ทันสมัย การมอบหมายให้
นักศึกษาอ่านบทเรียนหรือวิเคราะห์ปัญหา
ล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 

(1) ChE.D.-14 ประเมินจากผล
ก า ร น ำ เ ส น อ ง า น ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย 
(2) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การทำกิจกรรมในรายวิชา 
(3) ChE.D.-5 ประเมินจากการ
นำเสนอสัมมนา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO6 สามารถส ั ง เคราะห์
งานวิจัยที ่ได้จากการสืบค้น
เป็นปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ 

การมอบหมายงานให้เก ิดทักษะในการ
สืบค้นงานวิจัย แหล่งข้อมูล และการคัด
กรองงานที่มีคุณภาพ 

(1) ChE.D.-14 ประเมินจากผล
ก า ร น ำ เ ส น อ ง า น ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย 
(2) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การทำกิจกรรมในรายวิชา 
(3) ChE.D.-5 ประเมินจากการ
นำเสนอสัมมนา 

PLO7 สามารถออกแบบและ
พัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์
ป ัญหาทางว ิศวกรรมเคมีที่
ซับซ้อนได ้

(1) การจัดให้มีการทำงานวิจัยในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 
(2) การจัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าใน
การทำงานวิจัย 
(3) การจัดให้มีการประยุกต์ความรู ้ทาง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ปัญา
จากโจทย์หรือปัญหาจากการทำงานวิจัย ให้
มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และ
รับฟังความคิด         ที ่หลากหลาย 
(4) การนำเสนอสัมมนา (5) การสอนแบบ
ตั้งคำถาม 

(1) ChE.D.-1 ประเมินจากการ
จัดทำขอ้เสนอโครงการวิจัย 
(2) ChE.D.-2 ประเมินจากผล
การดำเนินงานวิจัย 
(3) ChE.D.-3 ประเมินจากผล
การนำเสนอผลการว ิจ ัย ใน
รูปแบบต่างๆ 
(4) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การทำกิจกรรมในรายวิชา 
(5) ChE.D.-5 ประเมินจากผล
การนำเสนอสัมมนา 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
                           ผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 (TQF)                   

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

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

PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนึงถึง
ความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

                    

  

PLO2 มีความเป็นผู้นำ สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                       

  

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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                           ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 (TQF)                   
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

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

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎี
ทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือนำมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา และทำวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

                   

PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของ
งานวิจัยในสายงานของตนเองได้ 

                   

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่
ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้
อย่างมีคุณภาพ 

                   

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนา
หัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 

                   

   
  หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 มคอ.2 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต  
  1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชีพ 
               2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ง  
 2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ใช้ รวมถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ  
   3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 3.2 สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจั ย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เขา้กับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง 
 3.3 วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเองสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  
 4.2 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
 4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู ้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื ่อเพิ ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม 
   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื ่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา         
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs :  

Program-Level Learning Outcomes 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

616 831 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง     ●    
616 832 การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี    ●    
616 841 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต    ●    
616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน    ●    
616 851 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน    ●    
616 861 การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย    ●    
616 862 นวัตกรรมเยื่อแผ่น    ●    
616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น    ●    
616 864 กระบวนการการดูดซับ    ●    
616 865 วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม    ●    
616 866 วิศวกรรมไครโอจีนิค    ●    
616 871 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์    ●    
616 872 การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลาย
หน้าที่ 

   ●    

616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน    ●    
616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี    ●    
616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี ●   ● ● ● ● 
616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี ● ● ●  ● ●  

37 
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 (Curriculum Mapping) จำแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
PLOs : Program Learning Outcomes 

 
 
 

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ  
   หลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด 
 
 
 
 

 
 

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี ● ● ●  ● ●  
616 893 วิทยานิพนธ์   ●  ● ●  ● ● 
616 894 วิทยานิพนธ์   ●  ● ●  ● ● 

มคอ.2 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จำแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลำดับชั้นปี) 
 

 แบบ 1.1 รับจากผู้สำเร็จปรญิญาโท 

 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จำนวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

ชั้นปีที่ 1 

616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 (ไม่นับหน่วยกิต) At   An An An E 

616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 (ไม่นับหน่วยกิต) At U Ap  Ap Ap  

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 1 (ไม่นับหน่วยกิต) At Ap An  E E  

ชั้นปีที่ 2 

616 893 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 24 At  Ap E  E C 

ชั้นปีที่ 3 

616 893 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 24 At  Ap E  E C 

มคอ.22 
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 แบบ 1.2 รับจากผู้สำเร็จปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จำนวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

ชั้นปีที่ 1 

616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 (ไม่นับหน่วยกิต) At   An An An E 

616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 (ไม่นับหน่วยกิต) At U Ap  Ap Ap  

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 1 (ไม่นับหน่วยกิต) At Ap An  E E  

ชั้นปีที่ 2 

616 894 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 18 At  Ap E  E C 

ชั้นปีที่ 3 

616 894 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 18 At  Ap E  E C 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จำนวน

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

ชั้นปีที่ 4 

616 894 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 18 At  Ap E  E C 

ชั้นปีที่ 5 

616 894 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 18 At  Ap E  E C 

 
 
หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง 
PLOs 
 Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
 Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ ์ “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 

                 สำหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”     
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 แผนการศึกษา แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
1         นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็น

ผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 

2        นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ 
สามารถทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งย ังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 

 

3        นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ 
สามารถทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งย ังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 

 

 
แผนการศึกษา แบบ 1.2 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
1          นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็น

ผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 



 43  มคอ.2 
 

 

 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
2        นักศึกษาเป็นผู้มจีริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ 

สามารถทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งย ังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 

  

3        นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ 
สามารถทำงานร่วมกับผ ู ้ อ่ืนได้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ อีกทั ้งย ังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีท่ีซับซ้อนได ้

 

4        นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ 
สามารถทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งย ังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได ้

 

5        นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ 
สามารถทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งย ังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงสามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี คุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเอง และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจบุัน
ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 2.1 การประเมินครอบคลุมถึง 

(1)  การรับนักศึกษาเข้าใหม ่
(2)  การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
(3)  การสอบก่อนสำเร็จการศึกษา 

2.2 การใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินจะวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา ส่วนวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินจะมีการกำหนดล่วงหน้าระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป 
2.3 การประเมินผู้เรียนจะกำหนดวิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ำหนักการประเมิน 
ประการสำคัญยังคำนึงถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดชัดเจน 
2.4 มีการกำหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 
2.5 มีการนำกระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผล 
น่าเชื่อถือ และดำเนินการโดยเที่ยงธรรม 
2.6 มีการระบุความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการตรวจสอบ
อย่างสม่ำเสมอ และนำไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการประเมินผล
แบบใหม่ ๆ และนำไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุทรณ์ 
 

3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

กำหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชาดำเนินการ ดังนี้ 

   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  

   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
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  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา เพ่ือนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 

   (1) สำรวจภาวะการได้งานทำของดุษฎีบัณฑิต 
  (2) สำรวจความเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
และเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  
  (3) สำรวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่ดุษฎีบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา 
  (4) สำรวจความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชา ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต และ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (5)   รวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 
  (6)   มีผู ้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
4.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  แบบ 1 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่ างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
  อ่ืน ๆ 
 (1)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 1.1 จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ดังนี้  
  ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 1 บทความ และ 
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือในวารสารวิชาการระดับชาติ                
อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มท่ี 1 อย่างน้อย 1 บทความ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมเคมี 
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 (2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษา แบบ 1.2 จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 2 บทความ  
 (3)  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศและให้คำแนะนำแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ 
และหลักสูตรที่สอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

   (5) จัดสรรงบประมาณสำหรับทำการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การกำกับมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน  เพ่ือรับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร กำกับดูแล และควบคุมมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีแผนการผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อป้อนเข้าสู่วงการวิชาการ และอุตสาหกรรมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแล วางแนวทาง กลยุทธ์เชิงปฏิบัติ เพ่ือเป็นกรอบให้คณาจารย์และภาควิชาใช้
ดำเนินการ และผลักดันให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม             
และทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม และความชำนาญในการวิจัย  และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเคมี
อย่างยั่งยืน  
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศกึษา 
  1. มีการวางแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี โดยสำรวจจำนวนนักศึกษาที่แต่ละห้องวิจัยแจ้งความ
ประสงค์ จากนั้นแจ้งตัวเลข ตรวจสอบกำหนดการรับนักศึกษา และยืนยันข้อมูลกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2. มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านหลายช่องทางทั้งการประกาศผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์
ของทางมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางโซเชียลเนตเวิร์ค เช่นเว็บไซต์ของทั้งภาควิชาฯ และเว็บไซด์ของทางมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งช่องทางเฟซบุ๊กของภาควิชา นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านโครงการเสวนาเรียนและแนะแนว
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี 
  3. ทำการตรวจสอบและติดตามผู้สมัครเรียน โดยการโทรศัพท์แจ้งเตือนวันสอบและวันสัมภาษณ์ 
ติดตามการขึน้ทะเบียนนักศึกษาจากระบบลงทะเบียน 
  4. นำผลจำนวนการรับนักศึกษา มาทบทวนผลตามเป้าหมาย เพื่อนำไปปรับปรุงแผนและวิธีการรับ
นักศึกษา  
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 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
  1. มีการจัดทำแผนดำเนินการ จัดทำร่างกำหนดการและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งจากคณะและหลักสูตร เพ่ือแนะนำนักศึกษาในการเรียนและข้อมูลต่าง ๆ  
  2. จัดทำแผนการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา โดยเตรียมทุนการศึกษาต่าง ๆ  สำหรับ
นักศึกษา เช่น ทุนผู้ช่วยสอน ทุนการไปเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี  
  3. แจ้งข้อมูลความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มวิจัยให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกหัวข้อสำหรับทำวิจัย ภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 1 ได้มีระยะเวลาในการปรึกษาและพูดคุยกับ
อาจารย์ในห้องวิจัยต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนทำวิจัย 
  4. ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาตามกำหนด และจัดทำประกาศทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้พร้อม
ดำเนินการ 
  5. ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ จำนวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนตามช่องทางที่ได้วางแผนไว้ 
  6. นำผลตัวเลขจำนวนนักศึกษา จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร มาปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและ
แผนการเงินสำหรับปีการศกึษาถัดไป 
 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  1. มีกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยังฝึกทักษะการอ่านบทความ และทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบสำหรับงานวิจัยผ่านการนัดประชุมพูดคุยกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมของห้องวิจัย
ต่าง ๆ (Group meeting) นอกจากนี้มีแผนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะการทำวิจัยและฝึกภาษาอังกฤษผ่าน
โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 
  2. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตร             
และการจัดการศึกษาของนักศึกษา 
  3. ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการ และจัดกิจกรรมการประชุมของ
ห้องวิจัยต่าง ๆ  (Group meeting) จดัทำประกาศให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาทราบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. ตรวจสอบผลและตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
การจำนวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
  5. นำปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษามาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงกระบวนการ 
และนำจำนวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนมาปรับแผนการเงินสำหรับปีการศึกษาถัดไป 
 3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  1. พัฒนาทักษะการอ่านบทความและทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในงานวิจัยผ่านการนัดประชุมพูดคุย
กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ  (Group meeting) และมีแผนส่งเสริมให้นักศึกษาได้
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พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอผลงานวิจัย และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านโครงการสนับสนุนการนำเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 
  2. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตร และการจัด
การศึกษาของนักศึกษา 
  3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ ตามกำหนด ดำเนินการจัดทำประกาศของ
ภาควิชาฯ เพื่อให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา 
  4. ตรวจสอบผลการจัดประชุมกลุ่มวิจัย (Group meeting) และตรวจสอบจำนวนผลงานที่ได้รับการ
จัดสรรเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
  5. นำผลการดำเนินการและการประเมินผลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงกระบวนการ             
และนำจำนวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนมาปรับแผนการเงินสำหรับปีการศึกษาถัดไป 
 
4. อาจารย ์  
 4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  
  หลักสูตรได้มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยคัดสรรจาก
คณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีตำแหน่งทางวิชาการและมีผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
 4.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
  1. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     
  2. ในการบริหารอาจารย์จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ให้ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
  3. หลักสูตรการแบ่งภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับใน
หลักสูตร  
  4. มีระบบการประเมินสำหรับอาจารย์ เพื่อประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ด้านหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา  
  5. หลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตร และติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร และยังได้มีการประชุมย่อยอย่างไม่เป็นทางการ ทุกวันพุธ               
เพ่ือพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงภาระงานของอาจารย์  
 4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
  หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในการทำวิจัย และการเข้าร่วมโครงการอบรมทาง
วิชาการ รวมทั้งการสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดสรรเงิน
รางวัลตอบแทนการเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ในทุกปีการศึกษา                
และได้มีการประชุมย่อย เพ่ือบริหารจัดการระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  หลักสูตรได้ออกแบบให้แผนการศึกษาประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่มีเนื ้อหาและสาระการเรียนรู้
รายวิชาที่เหมาะสมในแต่ละแผนที่เปิดรับ ทำให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ รวมถึงสะดวกต่อการวางแผน
การศึกษาของนักศึกษา  และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
  1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยการนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ  
  2. ในการจัดทำหลักสูตรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมให้คำแนะนำต่าง ๆ  
  3. มีการปรับปรุงรายวิชาในหลกัสูตรให้มีความทันสมัย โดยมีการวิพากษ์หลักสูตร โดยศิษย์เก่าที่ทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงหลังสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  1. การกำหนดอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรได้รับการพิจารณากำหนดภาระการสอน ตามความรู้และความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ได้มี
การปรับปรุงการคัดเลือก โดยตรวจสอบทั้งคุณสมบัติด้านการศึกษา และผลงานวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ข้อกำหนดมาตรฐานของหลักสูตร 
  2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) หลักสูตรมีการ
กำกับและติดตามการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) เป็นไปตามหลักเกณฑ ์โดยบรรจุในวาระพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาฯ 
  3. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  5. การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1)  มีการนัดประชุมพูดคุยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น การประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ  
   (2) มีการมอบทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานฯ ของนักศึกษา เพ่ือช่วยผลักดันให้นักศึกษาได้
มีโอกาสมากขึ้นในการไปเสนอผลงาน  
   (3) หลักสูตรมีรายวิชา สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  
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   (4) หลักสูตรได้มีส่วนในการผลักดันให้มีการปรับ ข้อกำหนดในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือแก้ปัญหาการจบไม่ตรงเวลาของนักศึกษา 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นักศึกษา ด้วยแบบประเมิน 
  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ 
การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การนำเสนองาน 
  3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
   (1) มีระบบและกำหนดการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.7 
   (2) มีตารางติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรที่ชัดเจน 
  4. การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบดว้ย
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
  1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   (1) อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นกรรมการภาควิชาด้วย ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
และออกความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   (2) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและออกความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ผ่านตู้รับความคิดเห็น และการสัมภาษณ์จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
  2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
   ภาควิชาฯ จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การจัดระเบียบการใช้งานห้องวิจัย โดยมีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละห้องวิจัย เป็นผู้ดูแลระเบียบการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือ ในแต่ละห้องวิจัย การพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้ในโซนห้องวิจัย จัดการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ ตามทางเดิน
ในภาควิชา รวมถึงการสร้างห้องประชุมกลุ่มย่อย และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกติดเครื่องปรับอากาศ ให้นักศึกษาได้ใช้
งาน   
  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผลการประเมินความพึงพอใจ ของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาควิชาได้มีการวิเคราะห์ 
และได้นำผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  
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   (1) ห้องสมุดภาควิชา ได้มีการปรับปรุงห้องสมุด ภาควิชาให้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการ
ใช้งานของนักศึกษามากขึ้น 
   (2) การเพิ่มจุดปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบริเวณภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้มากขึ้น 
   (3) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภาควิชา เพื่อให้รองรับต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายในการเรียน 
   (4) เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา การขาดแคลน เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง หลักสูตรได้ทำการ สร้าง
ความร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
กลุ่มการวิจัยในภาควิชาฯ  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ  

 แผนการศึกษา แบบ 1.1 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
ผลการดำเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้น
รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 

  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจำนวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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แผนการศึกษา แบบ 1.2 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้น
รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 
ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 

X X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่
เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     X 

 รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 

  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจำนวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 
 
 
 



 58  มคอ.2 
 

 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2  จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด 
  1.2.2  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
  1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนำมาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  คณะกำหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามาตรฐานไม่ต่ำกว่าที ่ สกอ. กำหนด โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือ
ดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.2  ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้ งผู ้ใช้บัณฑิต และผู้เกี ่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาตอ่ เป็นต้น 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื ่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

  4.1.1  อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 
  4.1.2  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 

  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะทำทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมี ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.2.1  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทำรายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จำเป็นในการปรับปรุง 
  4.2.2  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
  4.2.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  4.2.4  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61  มคอ.2 
 

 

 

ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร เรื ่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที ่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร   
(ค)  ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 
(ง)  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
(ช) คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. ช่ือ-นามสกุล 
 นายโอกร เมฆาสุวรรณดำรง 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Rachan Klaysria, Varistha Preechawana, Noppongsathorn Thammachaia, 
Piyasan Praserthdama, and Okorn Mekasuwandumrong. (2018). 
“ Photocatalytic activity of nitrogen and silica doping on TiO2 

nanocatalyst and grafted onto PMMA film. ”  Materials Chemistry and 
Physics, 211, 420-427. (ISI) 

Kanyanat Jeenjumras, Sunthon Piticharoenphun and Okorn 

Mekasuwandumrong. (2018). “ CO2 Hydrogenation over Ru/χ-Al2O3 
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Catalyst.”In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 
(Vol. 311, No. 1, p. 012023). IOP Publishing. (Scopus) 

Sasithorn Kuhaudomlap, Okorn Mekasuwandumrong, Piyasan 
Praserthdam, Shin-Ichiro Fujita, Masahiko Arai, and Joongjai Panpranot. 
(2018). “The H2-Treated TiO2 supported Pt catalysts prepared by strong 
electrostatic adsorption for liquid-phase selective hydrogenation. ” 
Catalysts, 8(2), 87. (ISI) 

Kanyarat Piriyasurawong, Sunthon Piticharoenphun, Okorn 
Mekasuwandumrong. (2018). “ One-Step FSP synthesis of 
nanocrystalline Fe/Al2O3 and Fe-Ce/Al2O3 catalyst for CO2 

hydrogenation reaction. ”  In Materials Science Forum (Vol. 916, pp. 
134-138). Trans Tech Publications. (Scopus) 

Boontida Pongthawornsakuna, Okorn Mekasuwandumrong, Francisco 
J.Cadete, Santos Airesc, Robert Bücheld, Alfons Baikere, Sotiris 
E.Pratsinisd, and Joongjai Panpranot. (2018). “ Variability of particle 
configurations achievable by 2-nozzle flame syntheses of the Au-Pd-
TiO2 system and their catalytic behaviors in the selective hydrogenation 
of acetylene.” Applied Catalysis A: General, 549,             1-7. (ISI) 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
   ไม่มี 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 211  หลักการและการคำนวณพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 
 616 314  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคม ี  
 616 331  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
 616 332  การปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อน  
 616 381  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1 
 616 382  การฝึกงาน 
 616 481  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491  โครงงานวิศวกรรมเคมี 1  
 616 492  โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 616 571  การเร่งปฏิกิริยา 
 616 573  การจำแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 691  สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี  
 616 823  จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 
 616 871  การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์  
 616 895  สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี
 616 896  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคม ี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2. ช่ือ-นามสกุล 
 นายวรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (2548) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (2545) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Chung-Yiin Wong, Siti-Suhailah Rosli, Yoshimitsu Uemura, Yeek Chia Ho, 
Arunsri Leejeerajumnean, Worapon Kiatkittipong, Chin-Kui Cheng, Man-
Kee Lam, Jun-Wei Lim. (2019). “Potential protein and biodiesel sources 
from black soldier fly larvae: Insights of larval harvesting instar and 
fermented feeding medium.” Energies, 12, 1570. (ISI) 

Weerawan Laosiripojana, Worapon Kiatkittipong, Chularat Sakdaronnarong, 
Suttichai Assabumrungrat, Navadol Laosiripojana. ( 2 0 1 9 ) .  “Catalytic 
hydrotreatment of pyrolysis-oil with bimetallic              Ni-Cu catalysts 



 92  มคอ.2 
 

 

 

supported by several mono-oxide and mixed-oxide materials.” 
Renewable Energy, 135, 1048-1055. (ISI) 

Janenipa Saupsor, Nattapong Kasempremchit, Palang Bumroongsakulsawat, 
Pattaraporn Kim-Lohsoontorn, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon 
Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana, Jinlong Gong, Suttichai 
Assabumrungrat. ( 2 0 19 ) .  “Performance comparison among different 
multifunctional reactors operated under energy self-sufficiency for 
sustainable hydrogen production from ethanol.” International Journal 
of Hydrogen Energy DOI: 10.1016/j.ijhydene.03.090 (ISI) 

Tanutporn Laosuttiwong, Kanokwan Ngaosuwan, Worapon Kiatkittipong, 
Doonyapong Wongsawaeng, Pattaraporn Kim-Lohsoontorn, Suttichai 
Assabumrungrat. ( 2018) .  “Performance comparison of different 
cavitation reactors for biodiesel production via transesterification of 
palm oil.” Journal of Cleaner Production, 205, 1094-1101. (ISI)  

Jun-Wei Lim, Hayyiratul Fatimah Mohd Zaid, Mohamed Hasnain Isa, Wen-Da 
Oh, Rohana Adnan, Mohammed J.K. Bashir, Worapon Kiatkittipong, 
David K. Wang. (2018) .  “Shielding immobilized biomass cryogel beads 
with powdered activated carbon for the simultaneous adsorption and 
biodegradation of 4-chlorophenol.” Journal of Cleaner Production, 
205, 828-835. (ISI) 

Wanichaya Praikaew, Worapon Kiatkittipong, Kunlanan Kiatkittipong, 
Navadol Laosiripojana, Navin Viriya-empikul, Sunya Boonyasuwat, Farid 
Aiouache, Vesna Najdanovic and Suttichai Assabumrungrat. (2018). 
“Synthesis of glycerol carbonate from dimethyl carbonate and glycerol 
using CaO derived from eggshells. ”  In MATEC Web of Conferences 
(Vol. 192, p. 03045). EDP Sciences. (Scopus) 

Suwimol Wongsakulphasatch, Krasanai Sukchoknamchai, Natthapong 
Suthapot, Wanichaya Praikaew, Choowong Chaisuk, Worapon 
Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana and Suttichai Assabumrungrat. 
(2018). “Effect of calcium precursors on pelletized property and cyclic 
CO2 capture performance. ”  In MATEC Web of Conferences (Vol. 192, 
p. 03057). EDP Sciences. (Scopus) 
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Nattawat Petchsoongsakul, Kanokwan Ngaosuwan, Worapon Kiatkittipong, 
Farid Aiouache, Suttichai Assabumrungrat (2017). “Process design of 
biodiesel production: Hybridization of ester-and transesterification in a 
single reactive distillation.” Energy Conversion and Management 153 
493–503 (IF-2016 = 5.589, Q1). (ISI) 

Kanokthip Pongsiriyakul, Worapon Kiatkittipong, Kunlanan Kiatkittipon, 
Navadol Laosiripojana, Kajornsak Faungnawaki, Sushil Adhikari, and 
Suttichai Assabumrungrat (2017). “Alternative hydrocarbon biofuel 
production via hydrotreating under a synthesis gas atmosphere.” Energy 
& Fuels, 31(11), 12256-12262. (ISI) 

Songphon Phimsena, Worapon Kiatkittipong, Hiroshi Yamadab , Tomohiko 
Tagawac, Kunlanan Kiatkittipongd, Navadol Laosiripojanae, and Suttichai 
Assabumrungrat (2017). “Nickel sulfide, nickel phosphide and nickel 
carbide catalysts for bio-hydrotreated fuel production.” Energy 
Conversion and Management, 151, 324-333. (ISI) 

Suwimol Wongsakulphasatch,  Worapon Kiatkittipong,  Janenipa Saupsor,  
Jatuphol Chaiwiseshphol, Pakorn Piroonlerkgul,  Vudhichai Parasuk, and  
Suttichai Assabumrungrat. (2017). “Effect of Fe open metal site in metal-
organic frameworks on post-combustion CO2 capture performance.” 
Greenhouse Gases: Science and Technology, 7(2), 383-394. (ISI) 

Songphon Phimsena, Hiroshi Yamadab, Tomohiko Tagawab, Worapon 
Kiatkittipong, Kunlanan Kiatkittipongc, Navadol Laosiripojanad, Suttichai 
Assabumrungrate. (2017). “Epoxidation of methyl oleate in a TiO2 
coated-wall capillary microreactor.” Chemical Engineering Journal, 
314, 594-599. (ISI) 

Janewit Phromprasit, Jon Powell, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon 
Kiatkittipong, Palang Bumroongsakulsawat, and Suttichai 
Assabumrungrat (2017). “H2 production from sorption enhanced steam 
reforming of biogas using multifunctional catalysts of Ni over Zr-, Ce-
and La-modified CaO sorbents.” Chemical Engineering Journal, 313, 
1415-1425. (ISI) 

Songphon Phimsen, Worapon Kiatkittipong, Hiroshi Yamada, Tomohiko 
Tagawa, Kunlanan Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana, Suttichai 
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Assabumrungrat. (2016). “Oil extracted from spent coffee grounds for 
bio-hydrotreated diesel production.” Energy Conversion and 
Management, 126: 1028–1036. (ISI) 

Trirat Udomchoke, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, 
Amornchai Arpornwichanop, Watcharapong Khaodee, Jonathan Powell, 
Jinlong Gong, Suttichai Assabumrungrat (2016). “Performance 
evaluation of sorption enhanced chemical-looping reforming for 
hydrogen production from biomass with modification of catalyst and 
sorbent regeneration.” Chemical Engineering Journal, 33: 338–347. 
(ISI) 

Chayanit Choomwattana, Aksornchan Chaianong, Worapon Kiatkittipong, 
Pichayapan Kongpanna, Armando T. Quitain, Suttichai Assabumrungrat 
(2016). “Process integration of dimethyl carbonate and ethylene glycol 
production from biomass and heat exchanger network design.” 
Chemical Engineering and Processing, 107: 80-93.  (ISI) 

Watcharapong Khaodee, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon 
Kiatkittipong, Jonathan Powell, Navadol Laosiripojana, Palang 
Bumroongsakulsawat, Suttichai Assabumrungrat. (2016). “Investigation 
of biogas decomposition process for fuel cell applications (PEMFC and 
SOFC): Thermodynamic approach.” Journal of Chemical Engineering 
of Japan, 49: 728-733. (ISI) 

Janewit Phromprasit, Jonathan Powell, Suwimol Wongsakulphasatch, 
Worapon Kiatkittipong, Palang Bumroongsakulsawat, Suttichai 
Assabumrungrat (2016). “Activity and stability performance of 
multifunctional catalyst (Ni/CaO and Ni/Ca12Al14O33-CaO) for bio-
hydrogen production from sorption enhanced biogas steam reforming.” 
International Journal of Hydrogen Energy, 41: 7318-7331. (ISI) 

  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
   ไม่มี 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 080 168  พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
 616 111  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น  
 616 312  การกำเนิดกำลังและการทำความเย็น 
 616 314   ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคม ี
 616 331   สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมีทางวิศวกรรมเคมี 
 616 381  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1 
 616 382  การฝึกงาน 
 616 431  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  
 616 432  การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี   
 616 481  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491  โครงงานวิศวกรรมเคมี 1  
 616 492  โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 571   การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 
 616 690  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี  
 616 691  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  
 616 823  จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฎิกรณ์ข้ันสูง 
 616 872  การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 
 616 895  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. ช่ือ-นามสกุล 
 นายวีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยรังสิต (2538) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Rujiroj Tamnitra, Rujira Jitwung, Tarawipa Puangpetch, Weerawat 
Patthaveekongka, Kamonrat Leeheng (2018). “Kinetic modeling and 
simulation of bio-methanol process from biogas by using aspen plus.” 
In MATEC Web of Conferences (Vol. 192, p. 03030). EDP Sciences. 
(Scopus) 

  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
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Sasikarn Nuchdang, Patcharaporn Yongkum, Weerawat Patthaveekongka, 
and Dusadee Rattanaphra. (2019)  “Effects of plastic film types and 
film thickness on elemental analysis in rock samples by portable x-ray 
fluorescence spectrometer” Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2019), Thailand, February 7-8, 2019, pp. 20-23. 

Pronnapa Sumsang, Suchawadi Nuankhao, Lalita Attanatho, Yoothana 
Thanmongkhon, Sunthon Piticharoenphun, Weerawat 
Patthaveekongka. (2019)  “the removal of tar in producer gas using 
bio-char derived from biomass gasification” Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 2019), Thailand, 
February 7-8, 2019, pp. 24-29. 

Nuttida Thongkhao, Rujira Jitrwung, Kuntima Krekkeitsakul, Assadaporn 
Poonanan, Sunthon Piticharoenphun, Weerawat Patthaveekongka. 
(2019)  “The removal of H2S in biogas using chemical absorption for 
reforming process” Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2019), Thailand, February 7-8, 2019, pp. 34-39. 

Atichat Khongngam, Chaiya Roopsung, Thanita Sonthisawate, Yoothana 
Thanmongkhon, Piyanan Sreesiri and Weerawat Patthaveekongka. 
(2018) “The improvement in the properties of fatty acid methyl ester 
using partial hydrogenation reaction in a continuous fixed-bed reactor”. 
The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON 2018), Thailand, February 7-9, 2018, pp. 95-98. 

Theerapat Nangam, Chayut Pornprasitpol, Amornrat Suemanotham, Lalita 
Attanatho and Weerawat Patthaveekongka. (2018)                       “The 
utilization of biomass waste from the palm oil industry using 
hydrothermal carbonization process” The 2018 Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 2018), Thailand, February 
7-9, 2018, pp. 115-120. 

Mukrawee Maneewuthiworasakul, Mutsee Termtanun, Weerawat 
Patthaveekongka. (2018) “Arsenic and mercury extraction from natural 
gas well wastewater by HFSLM”  The 2018 Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 2018), Thailand. February 7-9, 2018, 
pp. 85-90. 
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Kraiwut wisetkhamsai, Wanvimon Arayapranee and Weerawat 
Patthaveekongka. (2018) “Improvement on the properties of 
polyurethane foam by the use of polyal resin” The 2018 Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), February 
7-9, 2018, pp, Thailand, 37-41. 

Mukrawee Maneewuthiworasakul, Rujira Jitrwung, Weerawat 
Patthaveekongka, Jiraporn Chalorngtham, Sasikarn Nuchdang, 
Dussadee Rattanaphra, Anantachai Wannajampa. (2018) “Direct 
methanol synthesis from glycerol over MgO-based catalysts” The 8th 
IUPAC International Conference on Green Chemistry (8th ICGC), 
Thailand,  September 9-14, 2018, pp. 70-75. 

 
Kraiwut Wisetkhamsai, Weerawat Patthaveekongka, Wanvimon 

Arayapranee, Garry L. Rempel. (2017). “Preparation and properties of 
liquid natural rubber” The 7th International TIChE Conference   (ITIChE 
2017), Thailand, October 18-20, 2017, pp. 295-297. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 313  ท่อและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม  
 616 321  กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี  
 616 333  การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 381  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1 
 616 382  การฝึกงาน 
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 616 481  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491  สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี  
 616 492  โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
 616 493  โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 616 564  วิศวกรรมไครโอจีนิค  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 690  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
 616 691  สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี
 616 811  คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 895  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

4. ช่ือ-นามสกุล 
 นายประกร รามกุล 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Niti Sunsandeea, Suphot Phatanasria, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen. 
(2018). “Thermodynamic parameters and isotherm application on 
enantiomeric separation of levofloxacin using hollow fiber supported 
liquid membrane system.” Separation and Purification Technology, 
195, 377-387. (ISI) 

Naphaphan Kunthakudee, Ura Pancharoen, Katarína Fulajtárová, Tomáš 
Soták, Milan Hronec, Prakorn Ramakul. (2018). “Influence of inorganic 
salts on the liquid–liquid equilibrium of water+ furfuryl alcohol+ 
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cyclopentanone system at 298.15 K.” Chemical Papers, 72(2) , 337-
348. (ISI) 

Naphaphan Kunthakudee, Ura Pancharoen, Katarína Fulajtárová, Tomáš 
Soták, Milan Hronec, Prakorn Ramakul. (2017 ) .  “Salt effect on the 
liquid-liquid equilibrium of water-furfuryl alcohol-furfural system at 
298.15 K.” Korean Journal of Chemical Engineering, 34(8), 2293-2300. 
(ISI) 

Niti Sunsandeea, Naphaphan Kunthakudee, Boonta Chutvirasakulc, Suphot 

Phatanasria, Prakorn Ramakul. (2017). “Enantioseparation of (S)-

amlodipine from pharmaceutical wastewater by hollow-fiber supported 

liquid membrane: central composite design and optimization.” 

Desalination and Water Treatment, 72, 207-215. (ISI) 

Thanaporn Wannachod, Thidarat Wongsawa, Prakorn Ramakul,                Ura 
Pancharoen, Soorathep Kheawhom. (2016). “The synergistic extraction 
of uranium ions from monazite leach solution via HFSLM and its mass 
transfer.” Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 33: 246–
254. (ISI)  

Thanyaratt Teerachiyapat. Prakorn Ramakul. (2016). “Application of hollow 
fiber supported liquid membrane as a chemical reactor for esterification 
of lactic acid and ethanol to ethyl lactate.”  Korean Journal of 
Chemical Engineering, 33: 8-13. (ISI)  

หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
   ไม่มี 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ประกร รามกุล. (2559). การสกัดไอออนโลหะด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่มีเส้นใยกลวงรองรับ . พิมพ์

ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 165 หน้า. 
   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น      
 616 201  การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  

616 301   การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี 

 616 313  ท่อและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม    
 616 332  การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม     
 616 381  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382  การฝึกงาน 
 616 411  ปรากฏการณ์การนำพา  
 616 432  พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  
 616 453    เทคโนโลยีเยื่อแผ่น 
 616 481  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2    
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 690  ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
 616 691  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 821  ปรากฏการณ์การนำพาขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี  
 616 895  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5. ช่ือ-นามสกุล 
 นางศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด.  (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)    
 วศ.ม.  (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 วท.บ.  (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์. (2559). “การประยุกต์ใช้โคพอลิเมอร์และออร์กาโนเคลย์เพื่อใช้เป็นสาร
ช่วยผสมและสารปรับปรุงสมบัติในพอลิเมอร์ผสม” นครปฐม, งบประมาณแผ่นดินประจําปี 
2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 103 หน้า.      

 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Manop Phankokkruad, Sirirat Wacharawichanant. (2018). “Prediction of 
mechanical properties of polymer materials using extreme gradient 
boosting on high molecular weight polymers.” In Conference on 
Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (pp. 375-385). 
Springer, Cham. (SJR), (Scopus) 

Sirirat Wacharawichanant, Nisarat Wimonsupakit, & Sasithorn 
Kuhaudomlap. (2018). “Comparison of morphology and mechanical 
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properties of polyoxymethylene/cellulose and poly (lactic 
acid)/cellulose composites.” In Materials Science Forum (Vol. 916, pp. 
19-23). Trans Tech Publications. (SJR), (Scopus) 

Sirirat Wacharawichanant, Kasana Chomphunoi, Chawisa Wisuttrakarn, 
Manop Phankokkruad. (2018). “Mechanical properties and phase 
morphology of poly (lactic acid)/acrylonitrile-butadiene 
rubber/organoclay nanocomposites prepared by melt blending.” In 
Key Engineering Materials (Vol. 775, pp. 13-19). Trans Tech 
Publications. (SJR), (Scopus) 

Nathavat RomyenSupakanok, ThongyaiPiyasan Praserthdam, Sirirat 
Wacharawichanant. (2017). “Effect of surfactant addition during 
polymerization on properties of PEDOT: PSS for electronic .” Journal 
of Electronic Materials, 46(11), 6709-6716. (ISI) 

Sirirat Wacharawichanant, Sirinan Ratchawong, Phakjira Hoysang and 
Manop Phankokkruad (2017). “Morphology and properties of poly 
(lactic acid) and ethylene-methyl acrylate copolymer blends with 
organoclay.” In MATEC Web of Conferences (Vol. 130, p. 07006). EDP 
Sciences. (SJR), (Scopus) 

Sirirat Wacharawichanant, Chaninthon Ounyai, & Ployvaree Rassamee. 
(2017). “Effects of organoclay to miscibility, mechanical and thermal 
properties of poly (lactic acid) and propylene-ethylene copolymer 
blends.” In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 
(Vol. 223, No. 1, p. 012016). IOP Publishing. (SJR), (Scopus) 

Sirirat Wacharawichanant, Phakjira Hoysang, & Sirinan Ratchawong. (2017). 
“Mechanical, thermal and morphological properties of poly (lactic 
acid)/ethylene-butyl acrylate copolymer nanocomposites.” In IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 223, No. 
1, p. 012025). IOP Publishing. (SJR), (Scopus) 

Nipawan Yasumlee, Sirirat Wacharawichanant (2017). “Morphology and 
properties of polyoxymethylene/polypropylene/microcrystalline 
cellulose composites.” In Key Engineering Materials (Vol. 751, pp. 264-
269). Trans Tech Publications. (SJR), (Scopus) 
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Sirirat Wacharawichanant, Chaninthon Ounyai, & Ployvaree Rassamee.. 
(2017). “Morphology and mechanical properties of poly (lactic acid) 
and propylene-ethylene copolymer blends: Effect of Organoclay 
Types.” Key Engineering Materials, 737. (SJR), (Scopus) 

Sirirat Wacharawichanant, Chawisa Wisuttrakarn, and Kasana Chomphunoi, 
(2017). “Comparison of organoclay and PE-g-MA on properties of poly 
(lactic acid) and acrylonitrile-butadiene rubber blends.” In Key 
Engineering Materials (Vol. 730, pp. 54-59). Trans Tech Publications. 
(SJR), (Scopus) 

Sirirat Wacharawichanant, Chawisa Wisuttrakarn, and Kasana Chomphunoi. 
(2016). “Morphology and mechanical properties of poly (lactic acid) and 
acrylonitrile-butadiene rubber blends with organoclay.” Applied 
Mechanics and Materials, 835: 284-288. (SJR) 

  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
   ไม่มี 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถา้มี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น      
 616 211  หลักการและการคำนวณพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี  
 616 331  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
 616 332  การปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อน 
 616 381  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
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 616 382  การฝึกงาน 
 616 391  สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 411  ปรากฏการณ์การนำพา 
 616 441   วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 616 481  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491  โครงงานวิศวกรรมเคมี 1      
 616 492  โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 616 541  วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 616 542   กระบวนการพอลิเมอร์ 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 691  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 821  ปรากฏการณ์การนำพาขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี  
 616 741  พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต 
 616 895  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบณัฑิตศึกษา 
 

6. ช่ือ-นามสกุล 
 นางธรวิภา พวงเพ็ชร 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
 วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ธรวิภา  พวงเพ็ชร. (2559). “การดัดแปลงไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือทองเพ่ือการผลิตไฮโดรเจน
พร้อมกับการย่อยสลายกรดฟอร์มิก ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยพลังงานแสงอาทติย์
จำลอง” นครปฐม , งบประมาณแผ ่นด ินประจ ําป ี  2557 สถาบ ันว ิจ ัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 79 หน้า.       

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Rujiroj Tamnitra, Rujira Jitwung, Tarawipa Puangpetch, Weerawat 
Patthaveekongka, Kamonrat Leeheng (2018). “Kinetic modeling and 
simulation of bio-methanol process from biogas by using aspen plus.” 
In MATEC Web of Conferences (Vol. 192, p. 03030). EDP Sciences. 
(Scopus) 
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  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 

Thada Chinwinijkula, Cheewita suwanchawalitb, Tarawipa Puangpetch 
(2017).  “Simultaneous H2 production and formic acid degradation via 
photocatalytic reaction over 0.5 wt.% Pt-SrTiO3 based photocatalyst 
under visible-light irradiation: Effect of Zr.”  ICETA-Fall ( 2 0 1 7 ) , 
Kitakyushu, Japan, November 07-09, 2017, pp. 66-74. 

Preeyaporn Harnkar, Cheewita Suwanchawalit, Chutamanut Wongyara, 
Tarawipa Puangpetch, Kritapas Laohhasurayotin. (2017). “Preparation 
of magnetic zinc ferrite nanoparticles and their photocatalytic 
performance”  1 1 th Pure and Applied Chemistry International 
Conference,  Bangkok Thailand, February 13 – 14, 2020 125-130. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น      
 616 201 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  
 616 301          การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม     
 616 334 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 335 การสร้างแบบจำลองและการจำลองกระบวนการ 1   
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382 การฝึกงาน 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 431 การสร้างแบบจำลองและการจำลองกระบวนการ 2 
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 616 432 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2    
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1      
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 616 531 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรมเคมี 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 691 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 823 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ข้ันสูง 
 616 871 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 
 616 895 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
7. ช่ือ-นามสกุล 
 นายชูวงศ์ ชัยสุข 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Suwimol Wongsakulphasatch, Krasanai Sukchoknamchai, Natthapong 
Suthapot, Wanichaya Praikaew, Choowong Chaisuk, Worapon 
Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana and Suttichai Assabumrungrat 
(2018). “Effect of calcium precursors on pelletized property and cyclic 
CO2 capture performance.” In MATEC Web of Conferences (Vol. 
192, p. 03057). EDP Sciences. (Scopus) 

 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

   ไม่มี 
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Proceedings 
Watcharaporn Piromrak, Nattapat Ovatnupat, Anupong Promtha, and 

Choowong Chaisuk. (2018). “Effect of magnesium in the mixed 
magnesia-zerconia supported Co catalyst on the Fischer-Trospch 
synthesis.” The 8thInternational TIChE Conference (ITIChE 2018), 
Thailand, November 8-9, 2018, pp. 51-56. 

Wachiraphorn Songchom, Warucha Auppahad, Pisit Worawatthananon 
Choowong Chaisuk. (2018). “Effect of the FSP-inserted Co in the Ni-
based catalyst on the dry reforming of methane.” The 
8thInternational TIChE Conference (ITIChE 2018), Thailand, November 
8-9, 2018, pp. 57-61. 

Apichaya Butsri, Withu Kaewthong, Inthach Thonglee, Choowong Chaisuk. 
(2018). “Feasibility analysis to construct dividing wall column in the 
process of propylene glycol production.”  The 8th International TIChE 
Conference (ITIChE 2018) , Thailand, November 8-9, 2018, pp. 116-
121. 

Nattapat Ovatnupat, Pathompat Khowattana, Srattakan Suriyo, Choowong 
Chaisuk, (2017) “Roles of Mg on the physicochemical properties and 
the FTS performance of Co/MgO-SiO2 catalyst.” The 7th International 
TIChE Conference (ITIChE 2017), Thailand, October 18-20, pp. 126-129. 

Pisit Worawatthananon, Pathompat Khowattana, Srattakan Suriyo, 
Choowong Chaisuk, (2017) “Effect of Mg in MgO-Al2O3 support on the 
FTS activity of the cobalt based catalyst.” The 7th International TIChE 
Conference (ITIChE 2017), Thailand, October 18-20, 2017, pp. 130-133. 

Krasanai Sukchoknamchai, Choowong Chaisuk (2017) “Effect of Ti/Zr ratio 
in the FSP-made Co-Ti-Zr support on the catalytic property for 
Fischer-Tropsch synthesis.” ICETA-Fall, November 7-9, 2017, 
Kitakyushu, Japan, 50-55. 

Pathompat Khowattana, Sunanta Deemee, Tunyaporn Sup-Udom, 
Nutchapon Chotigkrai, Choowong Chaisuk, (2016). “Flame spray 
pyrolysis derived silica-titania supports for cobalt fischer-tropsch 
catalysts.” The 6th TIChE International Conference 2016, Bangkok, 
Thailand, October 26-28, 2016, pp. 76. 
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 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 084 105   โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 616 111  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 212  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคม ี
 616 311  สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมีทางวิศวกรรมเคมี 
 616 331  จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
 616 332  การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม 
 616 334  การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 335  การสร้างแบบจำลองและการจำลองกระบวนการ 1 
 616 381  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382  การฝึกงาน 
 616 391  สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 411  ปรากฏการณ์การนำพา 
 616 422  กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี 
 616 433  การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
 616 481  ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491  โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
 616 492  โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
 616 571  การเร่งปฏิกิริยา 
 616 573  การจำแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา 
 621 223  อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 691  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  
 616 823  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
 616 871  การเรง่ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 



 113  มคอ.2 
 

 

 

 616 895  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

8. ช่ือ-นามสกุล 
 นางสาวมัทรี เติมตะนันทน์  
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemical and Environmental Engineering) The University of Nottingham, UK (2013) 
 วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

มัทรี เติมตะนันทน์. (2559). “การปรับปรุงไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้ในการกำจัดสารอะโรแม
ติกส์ไฮโดรคาร์บอนในน้ำเสีย” นครปฐม, งบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยอาจารย์ภายหลัง
สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 80 หน้า.      

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Panadda Yodsomnuk, Kanya Junjeam, Mutsee Termtanun (2018). 
“Photoactivity of Fe and Zn-doped TiO2 in phenol degradation under 
visible light.”  In MATEC Web of Conferences (Vol. 192, p. 03047). 
EDP Sciences. (Scopus) 

Guntapon Pitak, Suphitchaya Srisodsai, Mutsee Termtanun (2018). “Effect 
of doping Fe/Cu/Ti on WO3 on furfural degradation.”  In MATEC Web 
of Conferences (Vol. 192, p. 03048). EDP Sciences. (Scopus) 
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  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
 
  Proceedings 

Kawisa Chaipojjana, Mutsee Termtanun, Worapon Kiatkittipong, Kunlanun 

Kiatkittipong, Sushil Adhikari, Navadol Laosiripojna, Suttichai 

Assabumrungrat ( 2018)  “ Development of lignocellulose sugarcane 

bagasse as a cooperative catalyst in cycloaddition reaction with CO2.” 

Pure and Applied Chemisty International Conference 2018, Songkhla, 

Thailand, February 7-9, 2018, pp. 182-186. 

Mutsee Termtanun, Kanniga Mingmit, Krittaporn Likhitsup, and Supakij 

Suttiruengwong (2016) “Fe/Pt doped TiO2 for furfural photocatalytic 

degradation.” The 6th TIChE International Conference 2016, Bangkok, 

Thailand, October 26-28, 2016, pp. 102-105. 

Mutsee Termtanun, Rujiroj Tamnitra, Siriporn Wongwattaweesup, and 

Supakij Suttiruengwong (2016) “Photocatalytic activity of Fe and Mo-

doped WO3 on degradation of methylene blue.” The 6th TIChE 

International Conference 2016, Bangkok, Thailand, October 26-28, 

2016, pp. 98-101. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 101  ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 117  พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 321 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
 616 334 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382 การฝึกงาน 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 411 ปรากฏการณ์การนำพา 
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 691  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  
 616 821  ปรากฏการณ์การนำพาข้ันสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 872  การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 
 616 895  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

9. ช่ือ-นามสกุล 
 นายสุนทร ปิติเจริญพันธ์ 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemical Engineering) Newcastle University, UK (2014) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สุนทร ปิติเจริญพันธ์. (2559). “การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ของการหมักแบบแห้ง” นครปฐม, งบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยอาจารย์ภายหลังสำเร็จ
การศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 123 หน้า.       

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Kanyanat Jeenjumras, Sunthon Piticharoenphun, Okorn 

Mekasuwandumrong, (2018). “CO2 Hydrogenation over Ru/χ-Al2O3 
Catalyst.” In IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering (Vol. 311, No. 1, p. 012023). IOP Publishing. (Scopus) 

Kanyarat Piriyasurawong, Sunthon Piticharoenphun, Okorn 
Mekasuwandumrong. (2018). “One-Step FSP synthesis of 
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nanocrystalline Fe/Al2O3 and Fe-Ce/Al2O3 catalyst for CO2 
hydrogenation reaction.” In Materials Science Forum (Vol. 916, pp. 
134-138). Trans Tech Publications. (Scopus) 

Naglaa H. S. Nasralla, Mahboubeh Yeganeh, Yayuk Astuti, Sunthon 
Piticharoenphun, Lidija Šiller (2018). “Systematic study of electronic 
properties of Fe-doped TiO2 nanoparticles by X-ray photoemission 
spectroscopy.” Journal of Materials Science: Materials in 
Electronics, 29(20), 17956-17966. (Scopus) 

Rachan Klaysria, Sopita Wichaidita, Sunthon Piticharoenphun, Okorn 
Mekasuwandumrong, Piyasan Praserthdam. (2016). “Synthesis of TiO2-
Grafted onto PMMA film via ATRP: Using Monomer as a coupling agent 
and reusability in photocatalytic application”. Materials Research 
Bulletin, 83: 640-648. (ISI) 

 
  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 

Pronnapa Sumsang, Suchawadi Nuankhao, Lalita Attanatho, Yoothana 
Thanmongkhon, Sunthon Piticharoenphun, Weerawat 
Patthaveekongka. (2019)  “The removal of tar in producer gas using 
bio-char derived from biomass gasification” Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 2019), Thailand, 
February 7-8, 2019, pp. 24-29. 

Nuttida Thongkhao, Rujira Jitrwung, Kuntima Krekkeitsakul, Assadaporn 
Poonanan, Sunthon Piticharoenphun, Weerawat Patthaveekongka 
(2019)  “The removal of H2S in biogas using chemical absorption for 
reforming process” Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2019), Thailand, February 7-8, 2019, pp.34-39. 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  5 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 600 101  ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 201 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
 616 301          การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม 
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1  
 616 382 การฝึกงาน 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1  
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
 616 551 วิศวกรรมเคมีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมเคมี 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 691 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 811 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 895 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
จริง  

และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
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1. แผนการรับนักศึกษากับจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2558 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี                           
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตารางท่ี 1 แผนการศึกษา แบบ 1.1 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในช่วงปีการศึกษา 2558 - 2562 และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
นักศึกษา

ชั้นป ี

ปีท่ีเข้า จำนวนนักศึกษา 

รับเข้า พ้นสภาพ จบการศึกษา กำลังศึกษา 

แผน ผล คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 2562 3 - - - - - - - 
2 2561 3 - - - - - - - 
3 2560 3 - - - - - - - 
4 2559 3 1 - - - - 1 100 

5 2558 3 1 1 100 - - - - 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวนนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2558 - 2562 มีจำนวนนักศึกษาที่
รับเข้ามาทั้งสิ้นจำนวน 2 คน โดยนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน และพ้นสภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 100 และในปีการศึกษา 2559 กำลังศึกษาจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ตารางท่ี 2 แผนการศึกษา แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในช่วงปีการศึกษา 2558 - 2562 และผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา   5 ปี 
นักศึกษา

ชั้นป ี

ปีท่ีเข้า จำนวนนักศึกษา 

รับเข้า พ้นสภาพ จบการศึกษา กำลังศึกษา 

แผน ผล คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 2562 2 - - - - - - - 

2 2561 2 1 1 100 - - - - 

3 2560 2 1 - - - - 1 100 

4 2559 2 3 - - - - 3 100 

5 2558 2 1 - - - - 1 100 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวนนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2562  มีจำนวนนักศึกษาที่
รับเข้ามาท้ังสิ้นจำนวน 6 คน โดยนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 – 2560 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 และทั้งหมดกำลังศึกษาในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 รับเข้า จำนวน 1 คน และนักศึกษาพ้นสภาพ 
  
2. รายงานผลการติดตามบัณฑิต 
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 จากการสำรวจนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี               
ปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 2 คน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2 คน โดยร้อยละ 100 ทำงานแล้ว ซึ่งผู้
ที่จบการศึกษาแล้ว ทำงานกับบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่ทำงานแล้ว และจากการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) ได้รับค่าเฉลี่ย 4.97 และ 4.88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตาราง 
 

 
 
 
 
 
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ประจำปีการศึกษา 2561  

ลำดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา 

ที่สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4.97 4.88 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 5.00 5.00 
   (2) ด้านความรู้ 5.00 5.00 

 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 5.00 5.00 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5.00 4.80 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.81 4.60 

  (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพกำหนด 5.00 5.00 
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 1 1 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

1 1 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

100 100 
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 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน

ของ
คณะ

กรมการ
ประเมิน 

ระบุ
เหตุผล

ในการให้
คะแนน
ต่างของ
กรรมการ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

 ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน 

  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.5 

4.88 

4.88 4.88 

  

1 
  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษา
ในระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ขอยกเว้นการประเมิน เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3 - - 4   

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3 
- - 

3 
  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 - - 3   

       

       

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์   
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

3 
- - 

3 
  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 - - 5   

5 5 100 5   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน

ของ
คณะ

กรมการ
ประเมิน 

ระบุ
เหตุผล

ในการให้
คะแนน
ต่างของ
กรรมการ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

5 

  

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 
 

5 

5 

100 5 

  

5 

  

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

5 
18.00 

360 5 
  

5   

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

5 15 300 5   

 5     

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 - - 3   

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3 - - 3 
  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 - - 3 
  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 - - 3   

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 - - 3 

  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 - - 3   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน

ของ
คณะ

กรมการ
ประเมิน 

ระบุ
เหตุผล

ในการให้
คะแนน
ต่างของ
กรรมการ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.45 - - 3.57   

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแน
นผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

2 - - 2.1 , 
2.2 

  

3 3 3.1 , 3.2 , 
3.3 

- -   

4 3 4.1 , 4.2 , 
4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน       
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
         1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   

 

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต 

ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. เดิม ปรับปรุง 

แบบ 1.1     

        วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 48 48 คงเดิม 

แบบ 1.2     

        วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 72 72 คงเดิม 

แบบ 2.2     

        วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 48  ยกเลิก 

แผนการศึกษานี้         หมวดวิชาบังคับ  

ไม่น้อยกว่า 24 

14 

        หมวดวิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9 

        หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 

        จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 73 

            
 2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

แบบ 1.1 

วิทยานิพนธ์ 

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

 

คงเดิม 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

เพ่ิมรายวิชา - 616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 

วิชาเลือก  

- 

วิชาเลือก  

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

เพ่ิมรายวิชา 

รายวิชาสัมมนา รายวิชาสัมมนา  

616 892 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

และคำอธิบายรายวิชา 

616 893 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรม

เคมี 

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

และคำอธิบายรายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

แบบ 1.2 

วิทยานิพนธ์ 

มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 

มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 

 

คงเดิม 

วิชาบังคับ 

รายวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 

รายวิชาบังคับ 1 หน่วยกิต 

 

ลดลง 1 หน่วยกิต 

616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี รายวิชาคงเดิม เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

วิชาเลือก  

- 

วิชาเลือก  

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

เพ่ิมรายวิชา 

รายวิชาสัมมนา รายวิชาสัมมนา  

616 895 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

และคำอธิบายรายวิชา 

616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรม

เคมี 

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

และคำอธิบายรายวิชา 

แบบ 2.2   

วิทยานิพนธ์ 

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 

ยกเลิกแผนการศึกษานี้ 

 

ยกเลิกแผนการศึกษา

นี้ 

วิชาบังคับ 

วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 

ยกเลิกแผนการศึกษานี้ 

 

ยกเลิกแผนการศึกษา

นี้ 616 891 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 

616 811 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับ

วิศวกรรมเคมี 

616 821 ปรากฏการณ์การนำพาขั้นสูง

สำหรับวิศวกรรมเคมี 

616 822 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี

ขัน้สูง 

616 823 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี

และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 
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 หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

วิชาบังคับเลือก  

วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

วิชาบังคับเลือก  

ยกเลิกแผนการศึกษานี้ 

 

ยกเลิกแผนการศึกษา

นี้ 

วิชาเลือก  

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วิชาเลือก  

ยกเลิกแผนการศึกษานี้ 

 

ยกเลิกแผนการศึกษา

นี้ 

รายวิชาสัมมนา รายวิชาสัมมนา 

ยกเลิกแผนการศึกษานี้ 

 

ยกเลิกแผนการศึกษา

นี้ 
616 895 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 

616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรม

เคมี 

  
2.1 การเปรียบเทียบวิชาเลือกท่ีเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

วิชาเลือก วิชาเลือก หมายเหตุ 

616 831 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง 616 831 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง คงเดิม 

- 616 832 การหาค่าเหมาะสมทาง

วิศวกรรมเคมี 

รายวิชาใหม่ 

616 841 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์

คอมโพสิต 

616 841 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์

คอมโพสิต 

เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาค

นาโน 

616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาค

นาโน 

เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

616 851 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและ

การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

616 851 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและ

การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

616 861 การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำ

ละลาย 

616 861 การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำ

ละลาย 

คงเดิม 

616 862 นวัตกรรมเยื่อแผ่น 616 862 นวัตกรรมเยื่อแผ่น คงเดิม 

616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น 616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น คงเดิม 

616 864 กระบวนการการดูดซับ 616 864 กระบวนการการดูดซับ คงเดิม 

616 865 วิศวกรรมหลุมกักเก็บ

ปิโตรเลียม 

616 865 วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม คงเดิม 
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วิชาเลือก วิชาเลือก หมายเหตุ 

- 616 866 วิศวกรรมไครโอจีนิค รายวิชาใหม่ 

616 871 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 616 871 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

616 872 การพัฒนาระบบการผลิตและ

เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 

616 872 การรวมกระบวนการผลิตและ

เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ

คำอธิบายรายวิชา 

616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน 616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน คงเดิม 

- 616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี รายวิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

  

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
CLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้าน
วิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  1(0-2-1) 
CLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ  

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
CLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ  

616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
CLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ  

616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
CLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ  

 

PLO2 มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  1(0-2-1) 

CLO2 เรียนรู้ทักษะของความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

CLO2 มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมมือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  1(0-2-1) 
CLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี ในการนำเสนองานวิจัย 

616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
CLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
  CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 616 831 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง 3(3-0-6) 

   CLO1 เข้าใจกระบวนการการควบคุมข้ันสูงที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมเคมี 
616 832  การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
            CLO1 เข้าใจกระบวนการการควบคุมข้ันสูงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี 
616 841 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต 3(3-0-6) 
    CLO1 เข้าใจกระบวนการผลิตและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต  
616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน 3(3-0-6) 
    CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอนุภาคนาโนทางด้านวิศวกรรมเคมี  
616 851 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 3(3-0-6) 
    CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสารลดแรงตึงผิวทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 861 การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย 3(3-0-6) 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
    CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการแยกโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย ทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 862 นวัตกรรมเยื่อแผ่น 3(3-0-6) 
    CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเยื่อแผ่นทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น 3(3-0-6) 
  CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการแยกโดยใช้เยื่อแผ่น ทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 864 กระบวนการการดูดซับ 3(3-0-6) 
            CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการดูดซับ ทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 865 วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม 3(3-0-6) 

CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม ทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 866 วิศวกรรมไครโอจีนิค 3(3-0-6) 

CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไครโอจีนิค ทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 871 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 3(3-0-6) 

CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไครโอจีนิค ทางด้านวิศวกรรมเคมี 
616 872 การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 3(3-0-6) 

CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับการรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่  ทางด้าน
วิศวกรรมเคมี     

616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน 3(3-0-6) 
CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผุกร่อนและการป้องกัน ทางด้านวิศวกรรมเคมี 

616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)  
CLO1 เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมเคมี 

616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
CLO2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ และทักษะทางวิศวกรรมเคมีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และทำวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
CLO3 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และทำวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
CLO3 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และทำวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยในสายงานของตนเองได้  

 616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
CLO3 สามารถบอกข้อดีและข้อเสียของงานข้อวิจัย พร้อมทั้งจำแนกคุณภาพของงานข้อวิจัย ให้ตอบโจทย์ปัญหา
ทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 

616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
             CLO4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการอ่านงานวิจัยในสายงานของตนเองได้ 
616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
             CLO4 สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยในสายงานของตนเองได้ 

 

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ  

 616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
CLO4 สามารถจำแนกแหล่งสืบค้นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ ออกจากงานวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือได้ 

616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
CLO5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกแหล่งสืบค้นงานวิจัยที่ต้องการได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

CLO5 สามารถสืบค้นงานวิจัยที่เป็นปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ 
616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

CLO4 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันและนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
             CLO4 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันและนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้  

 616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
 CLO5 สามารถประเมนิค่าผลของงานวิจัย ที่ได้จากการอ่านงานวิจัยในสายงานของตนเองได้ 
616 893 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 CLO5 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 
616 894 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
   CLO5 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้  

 

 

หมายเหตุ:  สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึง
จำเป็นต้องปรับ CLOs         
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616 831         การควบคุมกระบวนการขั้นสูง        3(3-0-6) 
           (Advanced Process Control) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
            การควบคุมแบบคาสเคด การชดเชยเวลาหน่วง การควบคุมแบบซีเล็กทีพ/โอเวอร์ไรด์           

การควบคุมแบบอะแดพทีฟ อันตรกิริยาลูปการควบคุม รีเลทีฟเกนแอเรย์ การวิเคราะห์ค่าซิงกูลาร์             
การควบคุมแบบดีคัพพลิ ้ง การหาค่าที ่เหมาะสมแบบเวลาจริง การควบคุมเชิงทำนายที่อา ศัย
แบบจำลอง การควบคุมแพลนท์ไวด์ 

            Cascade control. Time-delay compensation. Selective/Override control. 
Adaptive control. Control loop interaction. Relative gain array. Singular value analysis. 
Decoupling control. Real-time optimization. Model-based predictive control. 
Plantwide control. 

 
616 832  การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Optimization) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

แนวคิดพื ้นฐานของการหาค่าเหมาะสม การหาค่าเหมาะสมด้วยแผนภาพ การหาค่า
เหมาะสมแบบไม่มีขอบเขต โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมไม่เชิงเส้น การประยุกต์ของการหาค่า
เหมาะสมในทางวิศวกรรมเคมี 

   Basic concepts of optimization. Graphical optimization. Unconstrained 
optimization. Linear programming. Non-linear programming. Applications of 
optimization in Chemical Engineering. 

 
616 841         พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต     3(3-0-6) 
           (Polymer Blends and Polymer Composites) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

พื้นฐานและทฤษฎีของพอลิเมอร์ผสม การผสมเข้ากันของพอลิเมอร์ผสม ชนิดของพอลิเมอร์
ผสม สัณฐานวิทยาและสมบัติของพอลิเมอร์ผสม พ้ืนฐานและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิต  

Fundamentals and theory of polymer blends. Miscibility of polymer blends. 
Types of polymer blends. Morphology and properties of polymer blends. 
Fundamentals and properties of polymer composites.  
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616 842         เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน     3(3-0-6) 
           (Particle Technology and Nanoparticles) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
           เทคโนโลยีอนุภาคและวัสดุ รูปร่างของอนุภาค คำจำกัดความของอนุภาคนาโน ประวัติและ

การพัฒนาของอนุภาคนาโน ประโยชน์ของอนุภาคนาโน การประยุกต์อนุภาคนาโน การสังเคราะห์
อนุภาคนาโน และการใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนในกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 

   Particles and materials technology. Particles shape. Definition of nanoparticles. 
The history of nanoparticles and their development. Applications of nanoparticles, 
nanoparticles synthesis and using nanoparticles technology in production and 
environmental processes. 

 
616 851 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน   3(3-0-6) 
  (Surfactant Technology and Current Applications) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  สารลดแรงตึงผิว ประเภทของสารลดแรงตึงผิว โครงสร้างและคุณสมบัติของสารลดแรง            
ตึงผิว การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในด้านต่าง ๆ  
  Surfactants. Classification of surfactants. Structure and properties of 
surfactants. Applications of surfactants in various fields. 

 
616 861  การแยกโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย     3(3-0-6) 
  (Solvent Extraction Separation) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   ระบบการสกัดของเหลว-ของเหลว การจำลองแบบและการคำนวณเกี ่ยวกับหอสกัด

ของเหลว และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
   Liquid-liquid extraction systems. Modeling and calculations of liquid extraction 

columns and other types of equipment. 
 
616 862 นวัตกรรมเยื่อแผ่น       3(3-0-6) 
  (Membrane Innovation) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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 นวัตกรรมเยื่อแผ่นและการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่อื ่น ๆ ทิศทางและการประยุกต์
นวัตกรรม เยื่อแผ่นสำหรับอุตสาหกรรม     

Membrane innovation and the linkage to new technologies. Trends and 
applications of membrane innovation for industry.  

 
616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น       3(3-0-6) 

(Membrane Separation) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

เทคโนโลยีเยื่อแผ่น โครงสร้างและการทำงานของเยื่อแผ่น เยื่อแผ่นชนิดต่าง ๆ เกณฑ์การ
เลือกเยื่อแผ่น ประโยชน์ของระบบเยื่อแผ่น การประยุกต์ของการแยกด้วยเยื่อแผ่นในกระบวนการ
ทางเคมีเชิงฟิสิกส์และทางชีวภาพ 

Membrane technology.  Membrane structures and functions.  Types of 
membrane.  Criteria for membrane selection.  Benefits of membrane systems.  
Applications of membrane separation for various physicochemical and biological 
processes. 

 
616 864 กระบวนการการดูดซับ       3(3-0-6) 

(Adsorption Processes) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ปรากฏการณ์การดูดซับ สมดุลการดูดซับ จลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลสำหรับอนุภาคที่มี  
รูพรุน กระบวนการการดูดซับโดยการดำเนินการแบบคงตัวและแบบเป็นคาบ แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของกระบวนการดูดซับที่สมดุล การแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟ และการแยกก๊าซผสม
แบบความดันสลับ 

Adsorption phenomena.  Adsorption equilibrium.  Kinetics for mass transfer in 
porous particles.  Adsorption processes with steady-state and periodic operation.  
Mathematical models of adsorption equilibrium processes. Chromatography 
separation. Gas mixture separation with pressure swing adsorption. 

 
616 865  วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม      3(3-0-6) 
        (Petroleum Reservoir Engineering) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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สมการพลศาสตร์ของเหลวสำหรับการไหลของของไหลในตัวกลางพรุน ปัญหาการไหลใน
สองมิติและวิธีทฤษฎีศักย์ ระบบการไหลตามแรงโน้มถ่วง การซึมผ่านแบบไม่เป็นรูปแบบเดียวกันของ
ระบบสองของไหล การไหลในสภาวะไม่คงต ัวของของไหลในหลุมกักเก ็บในตัวกลางพรุน                      
การวิเคราะห์ความดันดูดลง การทำนายการไหลบ่าเข้ามาของน้ำ 

Hydrodynamics equations for fluid flow in porous media. Two-dimensional 
flow problems and potential theory methods. Gravity flow systems. Two fluid systems 
of non-uniform permeability. Unsteady-state flow of reservoir fluids in porous media. 
Pressure drawdown analysis. Water influx prediction. 

616 866    วิศวกรรมไครโอจีนิค       3(3-0-6) 
     (Cryogenic Engineering) 
     เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

หลักการเบื้องต้นที่นำไปสู่กระบวนการผลิตที่อุณหภูมิต่ำและการแยกของแก๊ส สมบัติทาง
กายภาพของของไหลเยือกแข็ง และการประยุกต์คุณสมบัติเหล่านั้นในการพัฒนาทางวิศวกรรมใน
ปัจจุบัน 

Basic principles involved in the production of low temperatures and the 
separation of gases. Taking advantage of the physical properties of cryogenic fluids, for 
the development of new engineering applications. 

 
616 871 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์       3(3-0-6) 
  (Heterogeneous Catalysis) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 ทฤษฎีและกลไกของการดูดซับ ปฏิกิริยาเคมีในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ผลกระทบของ
การแพร่ระหว่างวัฏภาคและการแพร่ภายในอนุภาค ผลกระทบของการแพร่พร้อมกับการถ่ายความ
ร้อน ขอบเขตสำหรับผลกระทบของการแพร่ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเร่งเชิงวิวิธพันธุ์              
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา เทคนิคการจำแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการทดลองสำหรับ
พัฒนาข้อมูลการออกแบบ แง่มุมทั่วไปของการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ กลไกการเสื่อมสภาพและการ
ฟ้ืนฟูสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 

 Theories and mechanisms of adsorption.  Chemical reactions in porous catalyst 
pellets.  Effects of interphase and intraparticle diffusion.  Effects of diffusion with heat 
transfer.  Criteria for diffusion effects.  Kinetics of heterogeneous catalytic reactions.  
Catalyst preparation.  Techniques for catalyst characterization.  Experimental methods 
for development of design data.  General aspects of catalytic reactor design.  
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Mechanisms of catalyst deactivation and regeneration. Application of catalysts for 
production and environmental processes. 

 
616 872  การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่  3(3-0-6) 

(Process Intensification and Multifunctional Reactors) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาระบบการผลิต เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่      
หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเมมเบรน เครื่องปฏิกรณ์ชนิดใช้การดูดซับเพื่อส่งเสริม
ปฏิกิริยา ระบบที่ประกอบด้วยเครื ่องปฏิกรณ์ หน่วยสกัดแยก และหน่วยการทำให้คืนสภาพ            
การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่กับปฏิกิริยาเคมี เอสเทอริฟิเคชัน อีเทอริฟิเคชัน           
ไฮดรอกซิเลชัน และกรณีศึกษาจากโรงงานเพื่อการพาณิชย์และวารสารวิชาการ 

Concept and significance of process intensification. Multifunctional reactors,  
reactive distillation, membrane reactor, sorption-enhanced reactor and reactor-
extractor-regenerator system. Application of multifunctional reactors for chemical 
production: esterification, etherification, hydroxylation. Case studies of multifunctional 
reactors from commercial plants and journal publications. 

 
616 881  การผุกร่อนและการป้องกัน      3(3-0-6) 

  (Corrosion and Prevention) 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

หลักการของการผุกร่อน กระบวนการเกิดขั้วบวกและขั้วลบ จุดเริ่มต้น และลักษณะการไหล
ของกระแสในการผุกร่อน ตารางมาตรฐานลำดับขั้นทางเคมีไฟฟ้าของโลหะ ความเฉื่อยของโลหะต่อ
การผุกร่อนและฟิล์มป้องกัน ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่ออัตราการผุกร่อน รูปแบบของการผุกร่อน 
วิธีการลดหรือการป้องกันการผุกร่อน วัสดุป้องกันการผุกร่อนในอุตสาหกรรมเคมี การป้องกันแบบ
แคโธดิก บทบาทของสารยับยั้งปฏิกิริยา สารเคลือบและอโลหะที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน 

 Principles and types of corrosion. Anode and cathode processes. The origin 
and characteristics of corrosion currents. Standard electrochemical series. Effects of 
the environment on corrosion rate. Passivity and protective films. Protective materials 
in chemical plants. Measures to minimize or prevent the corrosion. Cathodic 
protection from corrosion. Roles of inhibitors, coatings and non-metallic materials in 
combating corrosion. 
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616 882        หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี      3(3-0-6) 
          (Special Topics in Chemical Engineering)  
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี หรือวิศวกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ใหม่ ๆ  
   Current topics in chemical engineering or chemical engineering related to 

innovation and new development issues. 
 
616 890  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี      1(1-0-2) 

  (Research Methodology in Chemical Engineering)  
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   

    หลักการและตัวอย่างแบบต่างๆของงานวิจัย แนวคิดเชิงระบบในการทำงานวิจัยและ
ความสำคัญเพื่อความสำเร็จของงานวิจัย ประกอบด้วย การออกแบบการทดลอง การจัดเก็บข้อมูล 
การประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการนำเสนอ
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

     The concepts and examples of research methodologies.  Evaluation and 
development of systematic approaches in conducting research, including 
experimental design, data collection and data analysis by qualitative and quantitative 
approaches. Research report preparation. Presentation techniques and the publication 
of research outcomes. 

 
616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                1(0-2-1) 

  (Seminar in Chemical Engineering)                                                          
        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   การอ่านบทความอย่างเข้าใจและการประมวลข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและทันสมัยใน

หัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
         Comprehensive reading and compilation of interesting current information.               

on chemical engineering.  Evaluation and discussion of selected topics from recently 
published research.  Trend analysis of research topics.  
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616 892  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี     1(0-2-1) 
  (Professional Seminar in Chemical Engineering)                                                           

 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของวิศวกรเคมีระดับปริญญาเอกในสังคมวิจัย ความรู้และ

ทักษะทางการวิจัยเพื ่อถ่ายทอดความเชี ่ยวชาญผ่านการตีพิมพ์ผลงานและเพื ่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการได ้                                                        

    Roles and responsibilities of a doctoral chemical engineer in research 
community. The importance of ethics in an academic setting including original research 
and plagiarism. Knowledge and skills associated with the research process in 
developing research proposals and delivering scholarly works via journal publications 
and patents. 

 
616 893 วิทยานิพนธ์               (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

   (Thesis)         
  วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
เคมีสำหรับนักศึกษาแบบ 1.1  

        Individual research dissertation under advisor supervision in the field of 
chemical engineering for plan 1.1.  
 

616 894 วิทยานิพนธ์               (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
   (Thesis)         

  วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
เคมีสำหรับนักศึกษาแบบ 1.2  

       Individual research dissertation under advisor supervision in the field of 
chemical engineering for plan 1.2.  

 
 
 
 
 
 
 


