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ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส:   
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering Program in Chemical Engineering 

 

รหัส: 
ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering (Chemical Engineering) 
อักษรย่อภาษาไทย:  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.Eng. (Chemical Engineering) 
 

ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
อักษรย่อภาษาไทย:  ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  Ph.D. (Chemical Engineering) 

3. วิชาเอก - ไม่มี – 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แบบที่ 1 ท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว 

แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

แบบที่ 2 เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ 
แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 
 หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี 
 หลักสูตรปริญญาโท-เอก 4 ปี  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนิสิตไทย 
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

ชื่อสถาบัน............................รปูแบบของความร่วมมือสนับสนุน................................ 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............ ................................... 
รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 

สถาบัน) 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่   พ.ศ. 2559   เปิดสอน ภาคต้น พ.ศ. 2559 (เดือนสิงหาคม 2559) 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ............................... 

วันที่ ............. เดือน ......................พ.ศ. ................. 
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ....................... 

วันที่ ............. เดือน ......................พ.ศ. ................. 
 สภาวิชาชีพ.................เหน็ชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ............................. 

วันที่ ............. เดือน ......................พ.ศ. ................ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีความ

พร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ตามล าดับ 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
วิศวกรเคมี วิศวกรออกแบบหรือควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี 
นักวิชาการหรือนักวิจัย 
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 

 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(1) นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1303-0062x-xx-x 

Ph.D. (Chemical Engineering) University of Porto, Portugal พ.ศ. 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
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 (2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1021-0119x-xx-x 
Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547 
M.S. (Petrochemical Technology) Chulalongkorn University พ.ศ. 2541 
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 (3) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2099-0040x-xx-x 

Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, England พ.ศ. 2545 
M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

(4) นางสาววชิรา ดาวสุด เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2501-0062x-xx-x 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้ง 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
เพ่ือรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต การจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ  
กระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ล้วนแต่อาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมี ดังนั้น    
การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้ ความสามารถในวิจัยและบูรณาการ
ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีกับสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของหน่วยงานระดับอุดมศึกษา 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตามกรอบความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community) 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริม     
อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) ร่วมกับการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก 7 อาชีพ โดยวิศวกรจัดเป็นหนึ่งในเจ็ดอาชีพ
ที่สามารถเข้าไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับนิสิตจากประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือรองรับกับการพัฒนา
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ให้มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถขั้นสูง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนทางด้านอุตสาหกรรมเคมี จนน ามาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคมี อีกทั้งมุ่งเน้น
ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มี ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Resposibility) และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยหลักสูตรฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นิสิต และยังมุ่งเน้นการเรียนรู้จาก
การฝึกประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา (Work Integrated Learning) เพ่ือให้นิสิตสามารถ
พัฒนาทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้ ในแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีในภาคอุตสาหกรรม 

  
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ได้ระบุ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัยบูรพาว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ด าเนินการและส่งเสริมงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการ  
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งน าไปสู่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ 
การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนี้ 
สอดคล้องกับพันธกิจในด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมเคมี จนน ามาสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคมี เพ่ือรองรับการเข้าสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
ซ่ึงมีนิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก ทีต่ั้งอยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัยบูรพา  

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
- ไม่มี - 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ต้องมาเรียน 
- ไม่มี - 

13.3 การบริหารจัดการ 
- ไม่มี - 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

มุ่งผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง มีทักษะในการวิจัยและ
บูรณาการความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ควบคู่ด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นผู้น าสังคม 
 

-ความส าคัญ- 
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: 
ASCC) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้าน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก 7 อาชีพ ที่สามารถเข้าไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้
อย่างเสรี จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถขั้นสูง สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเคมี และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
 

-วัตถุประสงค์- 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
แผน ก 

มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรแผน ก จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ด้านวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
วิศวกรพึงมี และมีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อ่ืน อีก
ทั้งมีทักษะการท าวิจัย และทักษะการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และน าเสนอผลงานทางด้าน
วิชาการด้วยภาษาอังกฤษที่ดี 

 

แผน ข 
มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรแผน ข จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ด้านวิศวกรรมเคมี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่วิศวกรพึงมี 
และมีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อ่ืน อีกทั้งมีทักษะ
การสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และน าเสนอผลงานทางด้านวิชาการด้วยภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ด้านงานวิศวกรรมเคมีขั้นสูงที่ซับซ้อนได้ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่วิศวกรพึงมี และมีภาวะการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบทั้งตนเองและผู้ อ่ืน มีทักษะการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และน าเสนอผลงาน
ทางด้านวิชาการด้วยภาษาอังกฤษที่ดี  อีกทั้งมีทักษะการท าวิจัยที่ซับซ้อนได้ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือน าไปประยุกต์ต่อไปได้
อย่างเหมาะสม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรฯ ต้องมีมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.   ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ัง
ในและต่างประเทศ 
 

2.   ติดตามประเมินหลักสูตรฯ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2559 
อย่างสม่ าเสมอ 

1.   มีความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ อย่างน้อย  
5 โครงการ 

2. ผลการประเมินหลักสูตรฯ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2559  

หลักสูตรฯ ต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรม 

1.  ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

 
2.  เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมใน
การสอนและพัฒนาหลักสูตร 

1. แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ระดับไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 5.0 

2. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินงาน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

คณาจารย์ในหลักสูตรฯ 
ต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ติดตามแบบประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนิสิต 

2. คณาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และน าผลงานวิจัยมา
บูรณาการในการเรียนการสอน 

 

1.  แบบประเมินการสอนของ
คณาจารย์ โดยนิสิต 

2.  หลักฐานหรือเอกสาร  
     แสดงผลการด าเนินงาน 
 
 

หลักสูตรฯ ต้องพัฒนาสื่อ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

1.  ติดตามความพึงพอใจของนิสิตต่อ
สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 
 
 

1.  หลักฐานหรือเอกสาร  
     แสดงผลการด าเนินงาน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสื่อและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค 
 ระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค 
 ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
 มีภาคฤดูร้อน      จ านวน..............ภาค ภาคละ............สัปดาห์ 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน–เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน–เวลาราชการ (ระบุ) อาจจัดการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 4 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า 
3) กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตามระบุในข้อ 

2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ หากจ าเป็น ผู้เข้า
ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนน S 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 4 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  แบบที่ 1 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
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แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการด าเนินงานวิจัยโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการ
ประเมินศักยภาพในการด าเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3) แบบที ่2 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
แบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ

เทียบเท่า และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา
โทไม่น้อยกว่า 3.25 

แบบ 2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการ
ประเมินศักยภาพในการด าเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

4) คุณสมบัติอ่ืนๆ ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

5) กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ หากจ าเป็น ผู้เข้า
ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนน S 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

เคม ีอาจขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีที่เพียงพอในบางรายวิชาของหลักสูตร 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
กรณีที่นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเคมีไม่เพียงพอ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
ต้องได้ระดับคะแนน S ในรายวิชาปรับพี้นฐานดังนี้ 

1. สมดุลมวลสารและพลังงาน     
2. อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี    
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3. จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  
4. ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับวิศวกรรมเคมี  
5. ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
ปริญญาโทแผน ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข 

จ านวนรับเข้า ปีที่ 1 5 10 5 10 10 15 10 15 15 20 
ปีที ่2 - - 5 10 5 10 10 15 10 15 
รวม 5 10 10 20 15 25 20 30 25 35 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 10 5  10 10 15 10 15 
 

แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริญญาเอก แบบ 1.1/
2.1 

1.2/
2.2 

1.1/
2.1 

1.2/
2.2 

1.1/
2.1 

1.2/
2.2 

1.1/
2.1 

1.2/
2.2 

1.1/
2.1 

1.2/
2.2 

จ านวนรับเข้า ปีที่ 1 2 1 2 1 3 2 3 2 4 3 
ปีที ่2 - - 2 1 2 1 3 2 3 2 
ปีที ่3 - - - - 2 1 2 1 3 2 
ปีที ่4 - - - - - - - 1 - 1 
รวม 2 1 4 2 7 4 8 6 10 8 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 2 - 2 1 2 1 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
หนว่ย  :  พันบาท 

หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบบุคลากร 300 300 300 300 300 

2. งบด าเนินการ 500 1000 1500 1500 1500 
3. งบลงทุน 500 500 600 600 600 
4. งบเงินอุดหนุน 300 300 300 300 300 

รวม 1,600 2,100 2,700 2,700 2,700 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

ข้อ 28 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามแผนการศึกษา มี 3 แบบ 
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต   

 - วิชาบังคับท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
 - วิชาแกนบังคับ   0 หน่วยกิต 

2) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
- วิชาแกนบังคับ 12 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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1) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
- วิชาแกนบังคับ 12 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3) งานนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
1) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไป แบบ

ไม่นับหน่วยกิต (Audit) ดังนี้ 
รายวิชาบังคับทั่วไป               จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
 

2) วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50269759 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-108) 
Thesis 

 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
1) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไปและ

รายวิชาแกนบังคับ ดังนี้ 
รายวิชาบังคับทั่วไป จ านวน 3 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
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รายวิชาแกนบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Mathematics for Chemical Engineering 

50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 

50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 

50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 
Advanced Chemical Reaction Engineering 

 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา โดยเลือกเรียนกลุ่มวิชา 

กระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 2 รายวิชา และ/หรือจากกลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงาน
วิทยานิพนธ์ (Specialization Track) ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
 

  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50261159 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Materials Characterization 
50261259 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 

Clean Energy 
50261359 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 3(3-0-6) 

Applied Surface and Colloid Chemistry 
50261459 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ 3(3-0-6) 

Process Analysis and Simulation   
50261559 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 3(3-0-6) 

Materials for Special Applications 
50261659 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  3(3-0-6) 

Petroleum and Petrochemical Engineering 
50261759 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

Polymer Engineering 
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(2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 
50262159 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                          3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 
50262259 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  
50262359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  
50262459 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry 
50262559 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  
50262659 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  
50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Material Engineering 
 

3) วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50269959 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
Thesis 
 

หลักสูตรแผน ข 
1) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไปและรายวิชา

แกนบังคับ ดังนี้ 
รายวิชาบังคับทั่วไป จ านวน 3 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
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รายวิชาแกนบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Mathematics for Chemical Engineering 

50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 

50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 

50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering 

 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 15 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา โดยเลือกเรียนกลุ่มวิชา 

กระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 3 รายวิชา และ/หรือจากกลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงาน
วิทยานิพนธ์ (Specialization Track) ดังต่อไปนี้ 

 

(1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50261159 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Materials Characterization 

50261259 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
Clean Energy 

50261359 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 3(3-0-6) 
Applied Surface and Colloid Chemistry 

50261459 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ 3(3-0-6) 
Process Analysis and Simulation   

50261559 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 3(3-0-6) 
Materials for Special Applications 

50261659 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  3(3-0-6) 
Petroleum and Petrochemical Engineering 

50261759 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
Polymer Engineering 
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(2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 
50262159 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 
50262259 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  
50262359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  
50262459 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry 
50262559 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  
50262659 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  
50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Material Engineering 
 

3) งานนิพนธ ์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50269859 งานนิพนธ์ 6(0-0-18) 
Independent Study 

 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
เลขรหัส 502   หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
เลขรหัสหลักที่ 4  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและ/หรือระดับปริญญาเอก 

เลข 5  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
เลข 6  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
เลข 7-9 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก 

เลขรหัสหลักที่ 5  หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 
เลข 0  หมายถึง รายวิชาแกนบังคับ 
เลข 1  หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
เลข 2  หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 
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เลข 8   หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเอง หวัข้อพิเศษ หัวข้อขั้นสูง  
             การสัมมนาและการวิจัย 

เลข 9   หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
เลขรหัสหลักที่ 6  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 
เลขรหัสหลักที่ 7-8  คือ เลข 59 หมายถึง รหัสส าหรับหลักสูตรปี 2559 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในแต่ละ

ภาคเรียนของปีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
 

ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา           หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับทั่วไป 50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (ไม่นับหน่วยกิต) 2(1-2-3)              
Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

วิทยานิพนธ์ 50269759 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 
Thesis 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
วิทยานิพนธ์ 50269759 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 

Thesis 
รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 
วิทยานิพนธ์ 50269759 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 

Thesis 
รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
บังคับท่ัวไป 50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1)    (ไม่นับหน่วยกิต) 

Chemical Engineering Seminar 
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วิทยานิพนธ์ 50269759 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 
Thesis 

รวม 9 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา          หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

แกนบังคับ       50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Mathematics for Chemical Engineering 

แกนบังคับ        50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 

วิชาเลือก วิชาเลือก 1   3(3-0-6) 
รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
แกนบังคับ        50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 
แกนบังคับ        50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Chemical Reaction Engineering 
วิชาเลือก วิชาเลือก 2   3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 
บังคับท่ัวไป 50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 2(1-2-3)  

 Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
วิทยานิพนธ์ 50269959 วิทยานิพนธ์  6(0-0-18) 

Thesis 
รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
บังคับท่ัวไป 50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี           1(0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar 
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วิชาเลือก วิชาเลือก 3           3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 50269959 วิทยานิพนธ์           6(0-0-18) 

Thesis 
        รวม 10 หน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ข 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา           หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

แกนบังคับ       50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Advanced Mathematics for Chemical Engineering 
แกนบังคับ        50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 
วิชาเลือก วิชาเลือก 1   3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
แกนบังคับ        50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 
แกนบังคับ        50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Chemical Reaction Engineering 
วิชาเลือก วิชาเลือก 2   3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 

บังคับท่ัวไป 50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 2(1-2-3)  
Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

วิชาเลือก วิชาเลือก 3   3(3-0-6) 
วิชาเลือก วิชาเลือก 4   3(3-0-6) 

รวม 8 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

บังคับท่ัวไป 50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี           1(0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar 
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วิชาเลือก วิชาเลือก 5   3(3-0-6) 
งานนิพนธ์ 50269859 งานนิพนธ์           6(0-0-18) 

         รวม 10 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
3.2.1 จ านวนหน่วยกิต 

3.2.1.1 แบบท่ี 1  
แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
3.2.1.2 แบบท่ี 2 
แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา มี 4 แบบ 
3.2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
2) ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

3.2.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.2 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
2) ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

3.2.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ   6 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
3) ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 
 



25 

3.2.2.4 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
- วิชาแกนบังคับ 15 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
3) ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

 

3.2.3 รายวิชา 
หลักสูตร แบบ 1.1 
1) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไป แบบไม่นับ

หน่วยกิต (Audit) ดังนี้ 
รายวิชาบังคับทั่วไป               จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
2) ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-144) 

Dissertation 
 

หลักสูตร แบบ 1.2 
1) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไป แบบไม่นับ

หน่วยกิต (Audit) ดังนี้ 
 
รายวิชาบังคับทั่วไป               จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
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2) ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 72 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50289959 ดุษฎีนิพนธ์ 72(0-0-216) 
Dissertation 
 
 

หลักสูตร แบบ 2.1 
1) หมวดวิชาบังคับ                                                จ านวน 6 หน่วยกิต 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไปและรายวิชา

แกนบังคับ ดังนี้ 
รายวิชาบังคับทั่วไป จ านวน 3 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
รายวิชาแกนบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50270159 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Topics in Chemical Engineering 
 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา โดยเลือกเรียนกลุ่มวิชา 

กระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 1 รายวิชา และ/หรือจากกลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงาน
วิทยานิพนธ์ (Specialization Track) ดังต่อไปนี้ 

 

(1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50261159 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Materials Characterization 

50261259 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
Clean Energy 

50261359 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 3(3-0-6) 
Applied Surface and Colloid Chemistry 
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50261459 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ 3(3-0-6) 
Process Analysis and Simulation   

50261559 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 3(3-0-6) 
Materials for Special Applications 

50261659 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  3(3-0-6) 
Petroleum and Petrochemical Engineering 

50261759 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
Polymer Engineering 
 

(2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 
50262159 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 
50262259 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  
50262359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  
50262459 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry 
50262559 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  
50262659 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  
50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

     Special Topics in Material Engineering 

 

3) ดุษฎีนิพนธ์  จ านวน 36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-0-108) 
Dissertation 
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หลักสูตร แบบ 2.2 
1) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไปและรายวิชา

แกนบังคับ ดังนี้ 
รายวิชาบังคับทั่วไป จ านวน 3 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
 

รายวิชาแกนบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Mathematics for Chemical Engineering 

50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 

50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 

50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering 

50270159 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Topics in Chemical Engineering 

 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    จ านวน 6 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา โดยเลือกเรียนกลุ่มวิชา 

กระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 1 รายวิชา และ/หรือจากกลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงาน
วิทยานิพนธ์ (Specialization Track) ดังต่อไปนี้ 

 

(1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50261159 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Materials Characterization 
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50261259 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
Clean Energy 

50261359 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 3(3-0-6) 
Applied Surface and Colloid Chemistry 

50261459 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ 3(3-0-6) 
Process Analysis and Simulation   

50261559 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 3(3-0-6) 
Materials for Special Applications 

50261659 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  3(3-0-6) 
Petroleum and Petrochemical Engineering 

50261759 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
Polymer Engineering 
 

(2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 
50262159 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 
50262259 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  
50262359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  
50262459 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry 
50262559 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  
50262659 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  
50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

     Special Topics in Material Engineering 

 

3) ดุษฎีนิพนธ์  จ านวน 48 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

50299959 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-144) 
Dissertation 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
เลขรหัส 502   หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
เลขรหัสหลักที่ 4  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและ/หรือระดับปริญญาเอก 

เลข 5  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
เลข 6  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
เลข 7-9 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก 

เลขรหัสหลักที่ 5  หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 
เลข 0  หมายถึง รายวิชาแกนบังคับ 
เลข 1  หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
เลข 2  หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 
เลข 8   หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเอง หวัข้อพิเศษ หัวข้อขั้นสูง  

             การสัมมนาและการวิจัย 
เลข 9   หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

เลขรหัสหลักที่ 6  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 
เลขรหัสหลักที่ 7-8  คือ เลข 59 หมายถึง รหัสส าหรับหลักสูตรปี 2559 

 
3.2.4 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในแต่ละภาคเรียน

ของปีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.2.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา           หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (ไม่นับหน่วยกิต) 2(1-2-3)              
 Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
ดุษฎีนิพนธ์ 50289859 ดุษฎีนิพนธ์                                                                8(0-0-24) 

Dissertation 
รวม 8 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
ดุษฎีนิพนธ์ 50289859 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 

Dissertation 
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รวม 8 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 502898589 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 
Dissertation 

รวม 8 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289859 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 
Dissertation 

รวม 8 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289859 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 
Dissertation 

รวม 8 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 

บังคับท่ัวไป 50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (ไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1)               
Chemical Engineering Seminar 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289859 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 
Dissertation 

รวม 8 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 

3.2.4.2 หลักสูตร แบบ 1.2 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา           หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (ไม่นับหน่วยกิต) 2(1-2-3)            
Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 
ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 

Dissertation 
รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 

Dissertation 
รวม 9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 
ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 

Dissertation 
รวม 9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4 ภาคต้น (First Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 

บังคับท่ัวไป 50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (ไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1)              
Chemical Engineering Seminar 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289959 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

รวม 9 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

 
 

3.2.4.3 หลักสูตร แบบ 2.1 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา          หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

แกนบังคับ 50270159 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Chemical Engineering 
วิชาเลือก วิชาเลือก 1   3(3-0-6) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
วิชาเลือก วิชาเลือก 2   3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 

บังคับท่ัวไป 50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 2(1-2-3)  
Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299859 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

         รวม 11 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299859 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299859 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 

บังคับท่ัวไป 50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  1(0-2-1) 
Chemical Engineering Seminar 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299859 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-0-27) 
Dissertation 

         รวม 10 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 

3.2.4.4 หลักสูตร แบบ 2.2 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา          หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

แกนบังคับ       50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
 Advanced Mathematics for Chemical Engineering 
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แกนบังคับ        50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 

วิชาเลือก วิชาเลือก 1   3(3-0-6) 
รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
แกนบังคับ        50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี  3(3-0-6) 

Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 
แกนบังคับ        50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง  3(3-0-6) 

Advanced Chemical Reaction Engineering 

วิชาเลือก วิชาเลือก 2   3(3-0-6) 
รวม 9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 

บังคับท่ัวไป 50278159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3)  
Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299959 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 
Dissertation 

         รวม 10 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

แกนบังคับ 50270159 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 

               Advanced Topics in Chemical Engineering 
ดุษฎีนิพนธ์ 50299959 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 

Dissertation 
         รวม 11 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 
ดุษฎีนิพนธ์ 50299959 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 

Dissertation 
         รวม 8 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299959 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 
Dissertation 

          รวม 8 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคต้น (First Semester) 
ดุษฎีนิพนธ์ 50299959 ดุษฎีนิพนธ์                  8(0-0-24) 

Dissertation 
          รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 
บังคับท่ัวไป 50278259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
ดุษฎีนิพนธ์ 50299959 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-0-24) 

Dissertation 
          รวม 9 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
 

3.2.5 ค าอธิบายรายวิชา (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

3.3 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(1) นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1303-0062x-xx-x 

Ph.D. (Chemical Engineering) University of Porto, Portugal พ.ศ. 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 Chemistry of Engineering Materials and 

Transformation Process 
3(3-0-6) 

502102 Chemistry of Engineering Materials and 
Transformation Process Laboratory 

1(0-3-1) 

502221 Chemical Engineering Thermodynamics I 3(3-0-6) 
502452 Unit Operations Laboratory for 

Biochemical Engineering 
1(0-3-1) 
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502512 Thermodynamics and Reaction Engineering 3(3-0-6) 
506511 Bioenginerring and Applications 3(3-0-6) 
522311 Thermodynamics for Chemical Technology 3(3-0-6) 
522315 Chemical Technology Laboratory I 1(0-3-1) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50258259 Chemical Engineering Seminar 1(0-2-1) 
50261259  Clean Energy 3(3-0-6) 
50262259* Special Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
50270159* Advanced Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
 
 

(2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1021-0119x-xx-x  
Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547 
M.S. (Petrochemical Technology) Chulalongkorn University พ.ศ. 2541 
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502211 Mass and Energy Balance 3(3-0-6) 
502301 Integrated Chemical Process Laboratory 1(0-3-1) 
502331 Heat Transfer 3(3-0-6) 
502451 Unit Operations Laboratory II 1(0-3-1) 
522213 Chemical Technology Principles and 

Calculations I 
3(3-0-6) 

522312 Unit Operations in Chemical Industry II 3(3-0-6) 
522316 Chemical Technology Laboratory II 1(0-3-1) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50250459 Advanced Chemical Reaction Engineering 3(3-0-6) 
50262259* Special Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
50270159* Advanced Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
 

(3) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2099-0040x-xx-x 
Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, England พ.ศ. 2545 
M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 Chemistry of Engineering Materials and 

Transformation Process 
3(3-0-6) 

502102 Chemistry of Engineering Materials and 
Transformation Process Laboratory 

1(0-3-1) 

502332 Mass Transfer 3(3-0-6) 
502371 Engineering Materials and Selections 3(3-0-6) 
502374 Principles of Polymer Chemistry 3(3-0-6) 
502375 Polymer Laboratory 1(0-3-1) 
502451 Unit Operations Laboratory II 1(0-3-1) 
502471 Introduction to Polymer Rheology and 

Processing 
3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50250359 Advanced Transport Phenomena in 
Chemical and Biochemical Processes 

3(3-0-6) 

50261259 Clean Energy 3(3-0-6) 
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50261759 Polymer Engineering 3(3-0-6) 
50270159* Advanced Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
 

 (4) นางสาววชิรา ดาวสุด เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2501-0062x-xx-x 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502351 Unit Operations Laboratory I 1(0-3-1) 
502451 Unit Operations Laboratory II 1(0-3-1) 
502461 Process Dynamics and Control 3(3-0-6) 
502464 Computer Applications in Process Design 

for Chemical Engineer 
3(3-0-6) 

502466 Chemical Engineering Economics 3(3-0-6) 
502502 Fundamental of Chemical Engineering 3(3-0-6) 
506646 Biological Reaction Engineering and 

Bioreactor Design 
3(3-0-6) 

520201 Applied Mathematics for Industrial 
Technology 

3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50261459 Process Analysis and Simulation 3(3-0-6) 
50262259* Special Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
50270159* Advanced Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
 

หมายเหตุ: * หมายถึง รายวิชาที่อาจมีการสอนร่วมกัน 
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3.3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(1) นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1303-0062x-xx-x 

Ph.D. (Chemical Engineering) University of Porto, Portugal พ.ศ. 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1021-0119x-xx-x  
Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547 
M.S. (Petrochemical Technology) Chulalongkorn University พ.ศ. 2541 
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(3) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2099-0040x-xx-x 
Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, England พ.ศ. 2545 
M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(4) นางสาววชิรา ดาวสุด เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2501-0062x-xx-x 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(5) นางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-4099-0096x-xx-x 
Ph.D. (Chemical Engineering) University of Michigan, USA พ.ศ. 2544 
M.S. (Chemical Engineering) Vanderbilt University, USA พ.ศ. 2539 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2535  
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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(6) นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-7004-0036x-xx-x 
Ph.D. Civil Engineering (Environmental Engineering)  
       Virginia Polytechnic Institute and State University, USA พ.ศ. 2545 

M.S. (Environmental Engineering)  
 Virginia Polytechnic Institute and State University, USA พ.ศ. 2542 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม)  
           มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537  

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(7) นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2001-0011x-xx-x 
        วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
        วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  

       วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
        ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
(8) นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-8301-0036x-xx-x 

ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545  
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(9) นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9011-0010x-xx-x 
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(10) นางสาวเอมม่า อาสนจินดา เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-5099-0066x-xx-x 
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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(11) นางสาวแดง แซเ่บ๊   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1-1008-0003x-xx-x 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  

(12) นายเล็ก วันทา      เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-3210-0059x-xx-x 
        วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554  
        วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2549  
        วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547  
        ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 (13) นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-4199-0017x-xx-x 

        Ph.D. (Applied Science) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2548  
        M.Eng. (Material Engineering) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2545  

       วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539  
        ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 

3.3.3 อาจารย์พิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และด าเนินการแต่งตั้งวิธีการ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อบังคับฯ มาช่วยสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อตามความเหมาะสม  
ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

งานนิพนธ์ 
การน าแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ ที่ได้ศึกษาจากวิชาต่างๆ ของหลักสูตร มาวิเคราะห์หรือ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือระบบงานด้านวิศวกรรมเคมี โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม โดย
การศึกษานี้ต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ และเขียน
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เป็นรายงานการศึกษา การท างานนิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมงานนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 
การทบทวนงานวิจัยในอดีตพร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ

ด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
ดุษฎีนิพนธ์ 
การทบทวนงานวิจัยในอดีตพร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ

ด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การท าดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหมวดที่ 4 

 

5.3 ช่วงเวลา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1 และ 1.2 เริ่มท างานวิจัยตั้งแต่ปีที่ 1 ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 2.1 และ 2.2 เริ่มท างานวิจัยตั้งแต่ปีที่ 2 ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข เริ่มท างานวิจัยตั้งแต่ปีที่ 2 ของหลักสูตร 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

แผน ก แบบ ก1  จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2  จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
แบบ 1.1  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 จ านวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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แบบ 2.2  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
กระบวนการเลือกหัวข้องานวิจัย ก าหนดให้นิสิตหารือหัวข้อวิจัยที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัยและเสนอต่อประธานสาขาวิชา เพ่ือให้คณบดีอนุมัติ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคัมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ในระดับปริญญาโทแผน ก จะประเมินโดยการสอบเค้าโครงและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ใน

ระดับปริญญาโทแผน ข จะประเมินโดยการสอบประมวลความรู้และสอบป้องกันงานนิพนธ์ 
ในระดับปริญญาเอก จะประเมินโดยการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงและสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์   
และให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในหมวดที่ 5 (ข้อ 3) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ 
-  มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-  มีความกล้าในการน าเสนอ แนะน า และโต้แย้ง 

เกี่ยวกับปัญหาเชิงวิศวกรรมในด้านที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ 

 
ส่งเสริมให้นิสิตมีจรรยาบรรณเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วน   
บุคคล และสอดแทรกกรณีศึกษาให้นิสิตเห็นภาพ
จริงของการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึง การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมอย่างถูกต้อง  

ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบและการมีวินัย
ในตนเอง 
-  สามารถท างานเป็นกลุ่ม โดยยอมรับความ

คิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนอภิปรายและสรุป
ประเด็นต่างๆได้ 

-  มีความรับผิดชอบในงานวิจัย โดยไม่มีการชี้น า
และอคต ิ

-  สามารถวางแผนในการท างานและเคร่งครัดใน
การด าเนินงานตามแผนได้อย่างเหมาะสม 

 
 
มีการมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม มีการแบ่ง
หน้าที่ภายในกลุ่ม เพ่ือฝึกฝนให้นิสิตมีความเป็น
ภาวะผู้น าและรู้ จักการท างานเป็นกลุ่ม วาง
แผนการท างานและด าเนินงานตามแผนได้ 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเสริมสร้างวินัย
ในการท างาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้
เป็นที่ยอมรับได ้

ทักษะด้านวิชาชีพขั้นสูง 
-  สามารถเรียนรู้และท างานที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูงได้ 
-  สามารถประยุกต์เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ 

เพ่ือท าให้งานที่ได้รับมอบหมายลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงทฤษฎีตั้งแต่
พ้ืนฐานไปจนถึงทฤษฎีขั้นสูง เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
งานเชิงปฏิบัติในสาขาวิชานั้นๆ 

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร 
-  สามารถอ่านบทความวิจัยหรือบทความอ่ืนๆ ที่

เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 
-  สามารถน าเสนอบทความวิชาการโดยการเขียน

และการพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 
 
 

 
การเรียนการสอนจะเน้นการใช้ต าราภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก เอกสารประกอบการสอนจะเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษ การบรรยายมีทั้ งรูปแบบการ
บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง
การให้นิสิตอ่านและน าเสนอบทความวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
-  นิสิตสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทาง

วิศวกรรมเคมีได้ด้วยตนเอง 
-  นิสิตสามารถค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและ

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนและการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 

 
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยการมอบหมายงานที่ต้องอาศัยการ
ค้นคว้า โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแก้ไข
ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2.1.2 สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยความยุติธรรม
และชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนอง
ปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยม
อันดีงาม 

2.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

2.1.4 มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและสังคม 

 
1. นิสิตต้องมีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบ

หรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน ไม่คัดลอกผลงานวิจัย การ
ตีพิมพ์ผลงาน หรือวิทยานิพนธ์ มาเป็นผลงานของตน  

2. นิสิตแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาการและวิชาชีพใน
ระหว่างการเรียนการสอน   

3. อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. การปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมทั้งนิสิตต้องมี
ความรับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม โดยในการท างานกลุ่มต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

 
1. ประเมินจากการบ้าน รายงาน วิทยานิพนธ์ 

หรือผลงานตีพิมพ์ของนิสิต จากการอ้างอิง
ผลง านวิ จั ยผู้ อ่ื น ว่ ามี กา รคั ดลอกหรื อ
ดัดแปลงมาหรือไม่ 

2. ประเมินจากจ านวนครั้งในการกระท าทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบ 

3. ประเมินจากความมีวินัยในการตรงต่อเวลา
ของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายและการร่วมกิจกรรมของนิสิต 

4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 



47 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ใน
เนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 

2.2.2 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
สาขาวิชาของตนในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

2.2.3 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถ
พัฒนาความรู้ ใหม่  และการประยุกต์ 
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบัน 

2.2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมของระดั บช าติ แล ะ
นานาชาติที่อาจะมีผลกระทบต่อสาขา
วิ ช า ชี พ  ร ว ม ทั้ ง เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 

 
1. ผู้สอนใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ และการเน้นการประยุกต์ความรู้ ใน
สาขาวิชากับปัญหาต่างๆ ที่พบในปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้น
ให้นิสิตมีการพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์องค์
ความรู้ เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ  

2. การวัดผลด้วยข้อสอบหรือการทดสอบที่ เน้นการ
ประยุกต์ความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือให้นิสิตท าความเข้าใจใน
วิชานั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้ง  

3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดู งานนอกสถานที่  หรื อ เชิญผู้ เ ชี่ ยวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม  ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ รวมทั้งปลูกฝังความตระหนักใน
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการ 

 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. การประเมินจากการบ้านและรายงานที่นิสิต 
     ได้รับมอบหมายให้จัดท า 
4. การประเมินจากโครงงานที่นิสิตได้รับ 
     มอบหมายให้จัดท าและน าเสนอในชั้นเรียน  
5. การประเมินจากผลงานการวิจัยของนิสิต 
6. การประเมินจากหัวหน้างานในกรณีท่ีนิสิตไป

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์ 
7. การประเมินจากผู้บรรยายภายนอก 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1  สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติใน
การจัดการปัญหาใหม่ในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.3.2  สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทาง
สาขาวิชานั้ นๆ โดยใช้ดุ ลพินิ จในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

2.3.3  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ 
รวมถึงความคิดใหม่ๆ ในการบูรณาการ เข้า
กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.4  สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในทางวิชาการหรือวิชาชีพ จาก
การวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย
ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 

 
1. ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นจาก

ปัญหาพ้ืนฐานที่ง่ายและเพ่ิมการประยุกต์  และมี
ระดับความยากขึ้ น เรื่ อยๆ ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรายวิชา 

2. จัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลองที่สอดคล้องกับ
รายวิชานั้นๆ 

3. มอบหมายงานเชิงค้นคว้า นอกเหนือจากเนื้อหาใน
รายวิชาที่เป็นประเด็นหรือปัญหาในสาขาวิชานั้นๆ 

4. จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างนิสิตและ
อาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

 
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย 
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและ  
     ปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากการบ้านและรายงานที่นิสิต 
     ได้รับมอบหมายให้จัดท า และน าเสนอใน 
     ชั้นเรียน 
4. ประเมินจากโครงงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
     ให้จัดท า 
5. ประเมินจากผลงานการวิจัยของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

2.4.1  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือ
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพโดยสามารถ
ตัดสินใจในการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง
และสามารถประเมินตนเองได้ 

2.4.2  สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

2.4.3  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

2.4.4  มีภาวะผู้น าและแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของหมู่คณะ 

 
 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น าของ
กลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กร เข้าไปในรายวิชาต่างๆ 

 
 
1. ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม 
   กิจกรรมหรือการท างานกลุ่ม 
2. ประเมินจากการแสดงออกของนิสิตในการ 
    น าเสนอรายงานหรือโครงงานที่ได้รับ  
    มอบหมาย  
3. ประเมินจากแผนงานของรายงานหรือ 
    โครงงานที่ได้รับมอบหมายว่ามีการแบ่ง 
    หน้าที่กันเหมาะสมเพียงใด 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์

และสถิติเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เพ่ือแก้ไขและสรุปปัญหา รวมทั้งเสนอแนะ

 
 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ 
เนื้อหา     การเรียนการสอนมีการสอดแทรกตัวอย่าง

 
 
1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
แนวทางการแก้ไขในด้านต่างๆ 

2.5.2  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ วิชาชีพและบุคคลทั่วไป 

2.5.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.4  สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วิชาชีพ
หรือสังคมได้ โดยการน าเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

การประยุกต์หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
แก้ปัญหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียน 

3. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย รายงาน 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ และการน าเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแก้ไข

ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2.1.2 สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยความยุติธรรม
และชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนอง
ปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยม
อันดีงาม 

2.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

2.1.4 มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและสังคม 

 
1. นิสิตต้องมีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบ

หรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน ไม่คัดลอกผลงานวิจัย การ
ตีพิมพ์ผลงาน หรือวิทยานิพนธ์ มาเป็นผลงานของตน 

2. นิสิตแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาการและวิชาชีพใน
ระหว่างการเรียนการสอน   

3. อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. การปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมทั้งนิสิตต้องมี
ความรับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม โดยในการท างานกลุ่มต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  
 

 
1. ประเมินจากการบ้าน รายงาน วิทยานิพนธ์ 

หรือผลงานตีพิมพ์ของนิสิต จากการอ้างอิง
ผลง านวิ จั ยผู้ อ่ื น ว่ ามี กา รคั ดลอกหรื อ
ดัดแปลงมาหรือไม่ 

2. ประเมินจากจ านวนครั้งในการกระท าทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบ 

3. ประเมินจากความมีวินัยในการตรงต่อเวลา
ของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายและการร่วมกิจกรรมของนิสิต 

4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1  มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 
ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิศวกรรม
เคมี เพ่ือสามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ใหม ่

2.2.2 มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิศวกรรม
เคมี รวมถึงประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่จะ
เกิดข้ึน 

2.2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงการพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี 

2.2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมของระดั บช าติ แล ะ
นานาชาติในเรื่องของสาขาวิชาชีพ และ
แนวโน้มของสาขาอาชีพในอนาคต 

 

 
1. ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ และการเน้นการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา
กับปัญหาต่างๆ ที่พบในปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตมี
การพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  

2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. การประเมินจากการบ้านและรายงานที่นิสิต 
     ได้รับมอบหมายให้จัดท า 
4. การประเมินจากโครงงานที่นิสิตได้รับ 
     มอบหมายให้จัดท าและน าเสนอในชั้นเรียน  
5.  การประเมินจากผลงานการวิจัยของนิสิต 
6.  การประเมินจากผู้บรรยายภายนอก 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1  สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิ เคราะห์ประเด็นและปัญหาได้อย่าง
สร้ างสรรค์  และสามารถพัฒนาแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ 

2.3.2  สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและ
ทฤษฎีเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ
ใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิด
ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขา
วิศวกรรมเคมีในขั้นสูง 

2 . 3 . 3  ส ามารถออกแบบและด า เนิ นการ
โครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมี
นัยส าคัญ 

2.3.4  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านวิชาการและความก้าวหน้าในสาย
อาชีพจากการวางแผนและพัฒนางานวิจัย

 

1. ในการเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นจากปัญหาพ้ืนฐานที่ง่ายและ
เพ่ิมการประยุกต์ใช้และมีระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

2. มีการจัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลองที่สอดคล้องกับ
รายวิชานั้นๆ 

3. มีการมอบหมายงานเชิงค้นคว้า นอกเหนือจาก
เนื้อหาในรายวิชาที่ เป็นประเด็นหรือปัญหาใน
สาขาวิชานั้นๆ 

4. จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างนิสิตและ
อาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

 
1. 1. ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานและการ

ปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
หรือโครงงานวิจัย 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

2.4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.4.2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.4.3 สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ 

2.4.4 มีความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซ้อน 

 
 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการ
สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 

 
 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก

ของนิสิตในการน าเสนอรายงานหรือ
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมฟัง
สัมมนาวิชาการ 

 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ

สถิติเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
แก้ไขและสรุปปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้าน

 
 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้

เรียนรู้ด้วการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ 
เนื้อหาการเรียนการสอนมีการสอดแทรกตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

 
 
1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ต่างๆ โดยเจาะลึก 

2.5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงบุคคลทั่วไป 

2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5.4 สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วิชาชีพหรือ
สังคมได้โดยการน าเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

แก้ปัญหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 

น าเสนอต่อชั้นเรียน 
3. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย รายงาน 

ดุษฎีนิพนธ์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     

        (Curriculum Mapping)  (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิด

เป็นค่าระดับข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามล าดับ 
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ จะให้คะแนน

เป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 

2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 

2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ข้อ 14.2.1 ส าหรับแผน ก แบบ ก1 ข้อ 14.2.2 ส าหรับแผน ก แบบ ก2 ข้อ 14.2.3 ส าหรับแผน ข   

ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.3.1 
ส าหรับแบบ 1 และข้อ 14.3.2 ส าหรับแบบ 2 ยกเว้นเรื่องการตีพิมพ์ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

แบบ 1.1 จะต้องตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) ดังเอกสารแนบหมายเลข 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

แบบ 1.2 จะต้องตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) ดังเอกสารแนบหมายเลข 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

แบบ 2.1 จะต้องตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) ดังเอกสารแนบหมายเลข 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง  
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แบบ 2.2 จะต้องตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) ดังเอกสารแนบหมายเลข 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ส าหรับนิสิตได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของแหล่งทุนนั้นแต่ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

ส าหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามเงื่อนไขของทุน คปก. คือ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็น
ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนส าเร็จการศึกษา โดย เรื่องที่ 1 ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ในฐานข้อมูลสากล หรือได้รับการจดสิทธิบัตร และเรื่องที่ 2 ในวารสารวิชาการนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูลสากล หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ หรือผลงานอ่ืนที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ 
สกว. เห็นควร 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุป ระสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้
ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
ต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

1.3 มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะสอน 
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลซึ่ง
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิต
สื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ 
2.2.2  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวจิัยทั้งการวิจัยในสาขาวชิาชีพ และการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน 

ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
 

  



59 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 

ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการจัดการศึกษามีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
1.3 น าแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของภาควิชาฯ โดยมีการ

ติดตามและรวบรวมข้อมูล มีการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7  
1.4 เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา  
1.5 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และผลการประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยจะกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

การด าเนินการตามหลักสูตร จะใช้อาคารสถานที่ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี  และส่วนกลาง
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและงบลงทุนจะมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
การด าเนินงาน โดยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่หากมีความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือการพัฒนา
นิสิตและอาจารย์ หรืองบด าเนินการอื่นๆ อาจจะมีการพิจารณาใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของสาขาวิชาหรือส่วนกลางของคณะฯ ตามความจ าเป็น  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

กล่าวคือ หนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล สามารถใช้บริการได้จากส านักหอสมุดกลางที่มีการ
บริหารจัดการและฐานข้อมูลที่นิสิตสามารถสืบค้นส าหรับการท าวิจัยได้อย่างสะดวก ในส่วนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะเน้นหนังสือและต าราเฉพาะทาง อีกทั้งมีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
และอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างพอเพียง นอกจากนี้ในระดับภาควิชา
วิศวกรรมเคมี มีห้องท าการวิจัย อุปกรณเ์ครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน
และการท าวิจัย 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต าราเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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ส าหรับการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน 
บางรายวิชานั้น จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น  

ในส่วนของห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรการเรียนการสอนจะมีการจัดหา
เพ่ิมเติมอยู่อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีงบประมาณส าหรับจัดซื้อหนังสือ ต ารา 
และวารสารทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย นอกจากนี้ทางคณะฯ 
มีการเพ่ิมการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเคมีก็มี
การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนปฏิบัติการและการท าวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้มีการจัด
พ้ืนที่ส าหรับพบปะกันระหว่างอาจารย์และนิสิต เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าการวิจัย 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง 

และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้ว ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้       
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สื่อของนิสิตและอาจารย์ด้วย และในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จะดูแล     
ความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางวิศวกรรมเคมี 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบการรับการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเป็นกลไกในการกลั่นกรองและให้
ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชา อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะความสามารถในการวิจัย 
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอน 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตามท่ีก าหนด 

a. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับคณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็น
ผู้มีประสบการณ์ตรงกับสาขานั้นๆ 



61 

หลักนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คือ คณาจารย์เหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร หรือเป็นผู้ที่ประสบการณ์จากการท างานจริง 
อย่างเชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเห็นภาพรวมของการท างานจริงในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษต้องเป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 

b. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยเพื่อให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้

พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ โดยมีการควบคุม ก ากับ และส่งเสริม เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางวิชาการของ
คณาจารย์ โดยให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในด้านการสอนของคณาจารย์จะมีการ
ประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลการประเมินนั้นมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี และควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคควรมีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ต าแหน่งอ่ืนๆ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้

อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย่างน้อย
คนละ 6 ชั่วโมงต่อปี กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในต าแหน่งนักวิจัย นอกจากจะท าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยแล้ว 
ยังต้องท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์ด้วย บุคลกรจะได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรม ทัศนศึกษา และการฝึก
การท าวิจัยร่วมกบัอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคนตั้งแต่แรกเข้า ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแผนการเรียนให้กับนิสิต  

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาจะ
ค านึงถึงความเชี่ยวชาญสอดคล้องและสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ของนิสิต โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ดังกล่าว มีหน้าที่ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท า
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ของ
นิสิตรวมทั้งอาจารย์อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาในหลักสูตร จะก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) ประจ า
สัปดาห์ เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษา  

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้    
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงวิธีการ
ประเมินและการตัดเกรดให้นิสิตรับรู้ร่วมกันตั้งแต่คาบแรกที่เรียนในแต่ละรายวิชา 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจาก

การเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีวิศวกรเคมีผู้มีความรู้และ       
ความเชี่ยวชาญขั้นสูงที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านการออกแบบ และการควบคุมกระบวนการผลิต ที่มี
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งทางด้านการท าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าไปประยุกต์และพัฒนาการ
จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน ซึ่งวิศวกรเคมีที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกตาม
หลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาดังกล่าว  

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะด าเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเคมีต่อไป อีกทั้งส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการให้มากที่สุด 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key performance indicators of educational process)  
7.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร  

X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี  

X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา  

X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา  

X X 

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

X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู ้
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว  

 X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X 

8. อื่นๆ ระบ ุ...   

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 5 7 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)   
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7.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แผน 1.1 และ 2.1 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร  

√ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

√ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

√ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา  

√ √ √ 

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

√ √ √ 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรยีนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 √ √ 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม ่ด้านการจดัการเรยีนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  √ 

8. อื่นๆ ระบ ุ...    

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 5 6 7 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)    

หมายเหตุ: √ หมายถึง ได้ด าเนินงาน 
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7.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แผน 1.2 และ 2.2 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที่ 4 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร  

√ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

√ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา  

√ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา  

√ √ √ √ 

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

√ √ √ √ 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรยีนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 √ √ √ 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม ่ด้านการจดัการเรยีนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   √ 

8. อื่นๆ ระบ ุ...     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 5 6 6 7 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)     

หมายเหตุ: √ หมายถึง ได้ด าเนินงาน 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต 
การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้         
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การประเมินผลการเรียน ในระดับปริญญาโทแผน ก จะประเมินโดยการสอบเค้าโครงและ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาโทแผน ข จะประเมินโดยการสอบประมวลความรู้และสอบ
ป้องกันงานนิพนธ์ ในระดับปริญญาเอก จะประเมินโดยการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงและสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์   

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะมีการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินกิจการทางวิชาการทุกครั้ง เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การ
บรรยายพิเศษ เป็นต้น เพ่ือการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรผ่านการท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชาต่างๆ โดยมีการระบุข้อมูลที่จะท าการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตรตามรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในรายการที่ 7 ของหมวดที่ 7 และน าเสนอต่อคณบดี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการสอนของ

อาจารย์ผู้สอน นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และจากข้อมูลที่ได้จาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพ่ือด าเนินการ
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ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการหลักสูตรทั้งในภาพรวมหรือในแต่ละรายวิชา หลังจากนั้น จะด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข 1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
หมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข 4 ฐานข้อมูลในการตีพิมพ์ผลงาน 
หมายเลข 5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมายเลข 6 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หมายเลข 7 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาบังคับ 
 รายวิชาบังคับท่ัวไป 
 

50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี     2(1-2-3) 
Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป

ผลการวิจัย การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดท าบทความวิจัยเพ่ือการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย 

Design of experiment; in-depth research methodology; data analysis and 
research summarization; proposal preparation; research report writing; research 
manuscript preparation for academic presentation; ethic 
 

50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี   1(0-2-1) 
Chemical Engineering Seminar 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการน าเสนอทางวิชาการ 
Exchange of knowledge and experience related to chemical engineering 

research between students, faculty, researchers and external experts; development of 
skill and technique for academic presentation 
 

 รายวิชาแกนบังคับ 
50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Mathematics for Chemical Engineering  
การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ์

สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิเคราะห์เชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้น
สูงอื่นๆ  

Application of advanced mathematical techniques for chemical engineering 
problems; ordinary differential equation; partial differential equation; numerical method; 
approximation method and other advanced mathematical methods 
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50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Thermodynamics of Chemical Systems 
การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบมหภาค พลังงาน

อิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การ
ประยุกต ์  อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมี  
 In-depth development of thermodynamics relationship to macroscopic 
system; Gibbs free energy related to thermodynamics; thermodynamics of multi-
component systems; applications of thermodynamics in chemical processes 
 

50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 
การกระจายตัวของความเร็วเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การไหลแบบปั่นป่วน การกระจายตัว

ของอุณหภูมิเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยา การดูดซึมของก๊าซ การละลายของ
ของแข็ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวกลางรูพรุน การกระจายตัวของความเข้มข้นเมื่อมี     
ตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การเกิดปรากฎการร่วมของถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และมวล 

Velocity distributions with more than one independent variable; turbulent 
flow; temperature distributions with more than one independent variable; diffusion with 
a homogeneous reaction; gas absorption; solid dissolution; diffusion and chemical 
reaction inside a porous media; diffusion in ternary systems; concentration distributions 
with more than one independent variable; simultaneous momentum, heat, and mass 
transfer 
 

50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Chemical Reaction Engineering  
การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยา โดยรวมทั้ง 

อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง  การออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิไม่คงที่และเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่
อุดมคติ  

Analysis of reaction rate in heterogeneous reaction; heterogeneous catalysis 
including thermodynamics and kinetics of adsorption and reaction on solid surface; 
design of non-isothermal reactors and multiphase reactors; analysis of non-ideal reactors  
 

50270159 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
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 Advanced Topics in Chemical Engineering 
การวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขั้นสูงที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคม ี
Advanced research topics or new development related to chemical 

engineering 
 
2) หมวดวิชาเลือก 
(1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
50261159 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Material Characterization 
เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ การ

ทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้าง และผิว
ด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อน เทคนิคการ
หาน้ าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุล 

Advanced analytical equipments and techniques for material characterization; 
mechanical and physical testing; chemical composition analysis; structural and surface 
analysis using X-ray diffraction and electron scanning technique; thermal property 
analysis; determination of molecular weight and distribution 
 

50261259 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
Clean Energy 
แหล่งก าเนิดของพลังงาน ความส าคัญของพลังงานสะอาด ชนิดของพลังงานทดแทน และ

เสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดในปัจจุบัน 
Sources of energy; importance of clean energy; types of renewable energy 

and sustainability; advantages and disadvantages of each type of renewable energy; 
current technology for clean energy production 
 

50261359 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 3(3-0-6) 
Applied Surface and Colloid Chemistry 
หลักการทางเคมีพ้ืนผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของ

พ้ืนผิว การเปียก การดูดซับ ระบบสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพ้ืนผิวและเสถียรภาพของ
คอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัว จลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี 
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Principles of surface and colloid chemistry with current applications; surface 
thermodynamics; wetting; adsorption; disperse systems; interaction of electrical double 
layers and colloid stability; kinetics of coagulation; electrokinetics 

 
50261459 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ 3(3-0-6) 

Process Analysis and Simulation 
การวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี พฤติกรรม

สภาวะคงตัวและสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางด้านการจ าลอง
กระบวนการ 

Analysis and development of mathematical modeling in chemical processes; 
steady and unsteady state conditions; application of computer software for process 
simulation 

 

50261559 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 3(3-0-6) 
Materials for Special Applications 
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ วัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ วัสดุขนาด

นาโนส าหรับตัวตรวจจับ วัสดุส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Eco- and biological friendly materials; materials for medical and 

pharmaceutical applications; nanomaterials sensors; materials for energy and 
environmental applications 
 

50261659 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
Petroleum and Petrochemical Engineering 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ทันสมัย  เทคโนโลยีการ

ส ารวจแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีการผลิตปิโตรเคมี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 Current petroleum and petrochemical technologies; reservoir exploration; 
petroleum refinery; petrochemical processes; characterizations of petroleum and 
petrochemical products 
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50261759 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
Polymer Engineering 
เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ที่ทันสมัย  คอมโพสิตพอลิเมอร์  เยื่อเลือกผ่านพอลิ

เมอร์  ฟังก์ชั่นนัลพอลิเมอร์  เทคโนโลยีนาโนส าหรับพอลิเมอร์ 
Advanced polymer technologies and applications; polymer composite; 

polymer membrane; functional polymer; polymer nanotechnology 
 
 

(2) กลุ่มวิชาตามพื้นฐานงานวิทยานิพนธ์ 
50262159 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 
ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีพิเศษจากอุตสาหกรรม 
Special chemical engineering problems from industry  

 

50262259 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Special Topics in Chemical Engineering 
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี  
Current interesting knowledge and technology in chemical engineering 

 

50262359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
Special Topics in Environmental Engineering  
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  
Current interesting knowledge and technology in environmental engineering 

 

50262459 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
Special Topics in Operation Management in Industry  
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านการบริหารจัดการ

ในอุตสาหกรรม  
Current interesting knowledge and technology in operation management in 

industry 
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50262559 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
Special Topics in Energy Management  
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านการ  จัด

การพลังงาน  
Current interesting knowledge and technology in energy management 

 

50262659 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 
Special Topics in Biochemical Engineering  
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านการ  วิศวกรรม

ชีวเคมี  
Current interesting knowledge and technology in biochemical engineering 

 

50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
Special Topics in Material Engineering 
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านการ  วัสดุ

วิศวกรรม  
Current interesting knowledge and technology in material engineering 

 

(3)  หมวดรายวิชาที่เกี่ยวกับงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
50269759 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-108) 

Thesis 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมท่ีทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย 
การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล 
การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies; 
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; 
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report 
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compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics 
and code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
 
50269859 งานนิพนธ์   6(0-0-18) 

Independent Study 
การก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การ

วิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม 
การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน
วิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Purpose of study; study aims and objectives; literature analysis; confidence 
evaluation of reviewed literature; literature synthesis; result discussions; citations and 
international bibliographic systems; full research report compilation; academic article 
authoring; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of 
researchers; ethics in publishing academic works 
 
50269959 วิทยานิพนธ์   12(0-0-36) 
    การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมท่ีทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย 
การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล 
การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies; 
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; 
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report 
compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics 
and code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
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50289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-144) 
Dissertation 
การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือ  ของวรรณกรรมที่
ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล  การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปาก
เปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Purpose of research leading to novel or advancing knowledge; elaborate 
review, analysis and synthesis of literature; confidence evaluation of reviewed literature; 
research aims and objectives; research methodologies; research proposals; research 
conducts; result processing and analysis; result synthesis; result discussion; full research 
report compilation; research article authoring; citations and international bibliographic 
systems; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of 
researchers; ethics in publishing academic works 
 
50289959 ดุษฎีนิพนธ์ 72(0-0-216) 

Dissertation 
การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือ  ของวรรณกรรมที่
ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล  การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปาก
เปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Purpose of research leading to novel or advancing knowledge; elaborate 
review, analysis and synthesis of literature; confidence evaluation of reviewed literature; 
research aims and objectives; research methodologies; research proposals; research 
conducts; result processing and analysis; result synthesis; result discussion; full research 
report compilation; research article authoring; citations and international bibliographic 
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systems; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of 
researchers; ethics in publishing academic works 

 
50299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-0-108) 

Dissertation 
การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือ  ของวรรณกรรมที่
ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล  การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปาก
เปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 Purpose of research leading to novel or advancing knowledge; elaborate 
review, analysis and synthesis of literature; confidence evaluation of reviewed literature; 
research aims and objectives; research methodologies; research proposals; research 
conducts; result processing and analysis; result synthesis; result discussion; full research 
report compilation; research article authoring; citations and international bibliographic 
systems; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of 
researchers; ethics in publishing academic works 
 
50299959 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-144) 

Dissertation 
การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือ  ของวรรณกรรมที่
ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล  การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปาก
เปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    Purpose of research leading to novel or advancing knowledge; elaborate 
review, analysis and synthesis of literature; confidence evaluation of reviewed literature; 
research aims and objectives; research methodologies; research proposals; research 
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conducts; result processing and analysis; result synthesis; result discussion; full research 
report compilation; research article authoring; citations and international bibliographic 
systems; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of 
researchers; ethics in publishing academic works 
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หมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

(1)  นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
ผลงานทางวิชาการ 

Ponnikornkit, B., Ngamsalak, C., Huanbutta, K., & Sittikijyothin, W. (2015). Swelling 
behaviour of carboxymethylated tamarind gum. Advanced Materials Research, 1060, 
137-140. 

Mongkholrattanasit, R., Maha-in, K., Klaichoi, C., Pimklang, W., Buathong, P., Sittikijyothin, W., & 
Rungruangkitkrai, N. (2014). Colorimetric study on silk dyeing with the extracted dye from 
Longan leaves using pre-mordanting technique: A research of effect of mordant 
concentration. Advanced Materials Research, 1010-1012, 499-502. 

Satirapipathkul, C., Duangsri, P., & Sittikijyothin, W. (2014). The synergistic activity of the 
extracts from mango and tamarind gum in cotton fabric finishing. Advanced 
Materials Research, 875-877, 1458-1461. 

Sittikijyothin, W., Paunyakamonkid, K., & Klamtrakul, N. (2014). Observation of tamarind 
gum solubility in aqueous solution from turbidity measurement technique. 
Advanced Materials Research, 875-877, 609-612. 

Mongkholrattanasit, R., Rungruangkitkrai, N., Pikul, J., & Sittikijyothin, W. (2013) Application 
of tamarind gum thickener for polyester disperse printing. Advanced Materials 
Research, 821-822, 646-649. 

Sittikijyothin, W. (2013). Extraction, purification and physicochemical characterization of 
galactomannans. KMITL Science and Technology Journal, 13, 67-71. 

Khounvilay, K., Duangrudee, C., & Sittikijyothin, W. (2013). Galactomannans from seeds. Journal of 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 23(1), 107-116. 

Sawangkan, K., Sittikijyothin, W., & Satirapipathkul, C. (2012). Natural polysaccharide-based 
films and their antibacterial activities. Advanced Materials Research, 506, 397-400. 

Sittikijyothin, W. (2012). Effect of galactomannan on the dynamic properties of xyloglucan 
aqueous solutions. Advanced Materials Research, 506, 266-269. 

Khounvilay, K., & Sittikijyothin, W. (2012). Rheological behaviour of tamarind seed gum in 
aqueous solutions. Food Hydrocolloids, 26, 334-338. 
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(2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
ผลงานทางวิชาการ 

Piewnuan, C., Wootthikanokkhan, J., Ngaotrakanwiwat, P., Meeyoo, V., & Chiarakorn, S. 
(2014). Preparation of TiO2/ (TiO2-V2O5)/polypyrrole nanocomposites and a study on 
catalytic activities of the hybrid materials under UV/Visible light and in the dark. 
Superlattices and Microstructures, 75, 105-117. 

Somkid, K., & Ngaotrakanwiwat, P. (2013). Photocatalytic reactions of titanium dioxide for 
active packaging application. Applied Mechanics and Materials, 313-314, 131-134. 

Meesuppung, T., & Ngaotrakanwiwat, P. (2013). Effects of preparation parameters on 
TiO2/water nanofluid stability. Engineering Transactions, 16, 112-116. 

Ngaotrakanwiwat, P., & Meeyoo, V. (2012). TiO2-V2O5 nanocomposites as alternative 
energy storage substances for photocatalysts. Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology, 12(1), 828-833. 

Buama, B., Ngaotrakanwiwat, P., & Rangsunvigit, P. (2012). Energy storage of NiO/TiO2 
bilayer films and its effectiveness in the degradation of acid orange 7. Advanced 
Materials Research, 557-559, 2002-2007.  

Netiworaruksa, B., Smathwitthayawech, K., Soisuwan, S., & Ngaotrakanwiwat, P. (2012). 
Removal of toluene over titanium dioxide coated activated carbon. In Proceedings of 
the TIChE International Conference 2012 (pp. 15-16). Bangkok: MUT. 

Gallo, J., Borja, J., Gallardo, S., Ngaotrakanwiwat, P., Salim, C., & Hinode, H. (2011). 
Nanotitania-activated carbon with enhanced photocatalytic activity: A comparison 
between suspended and immobilized catalyst for turquoise blue removal. Asean 
Journal of Chemical Engineering, 11(2), 59-69.  

 

(3) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย 
ผลงานทางวิชาการ 

Thaithae, W., Antonio, C. & Wattanachai, P. (2015). Properties Characterisation of 
polycarbonate and multi-walled carbon nanotubes composites prepared by solution 
technique. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 11, 34-50. 

Antonio, C., & Wattanachai, P. (2014). Variable frequency microwave curing of SU8 
photoresist films. Advanced Materials Research, 931-932, 101-105. 
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Min, Z., Lin, J.-Y., Yimsiri, P., Asadullah, M., & Li, C.-Z. (2014). Catalytic reforming of tar 
during gasification. Part V. Decomposition of NOx precursors on the char-supported 
iron catalyst. Fuel, 116, 19-24. 

Wattanachai, P. (2013). Effects of biomass types, biomass pretreatment, and pyrolysis 
temperature on pyrolytic product yields. KMITL Science and Technology Journal, 
13(Suppl. 2), 72-75. 
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หมายเลข 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  

ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1) หมวดวิชาบังคับ 

รายวิชาบังคับท่ัวไป 
50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี                     
50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                     
รายวิชาแกนบังคับ 
50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี                      
50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทาง

วิศวกรรมเคมี                     

50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงใน
กระบวนการทางเคมี                     

50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง                     



  89 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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50261159 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้น
สูง                     

50261259 พลังงานสะอาด                     
50261359 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์                     
50261459 แบบจ าลองและการวิเคราะห์

กระบวนการ                     

50261559 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน                     
50261659 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี                     
50261759 วิศวกรรมพอลิเมอร์                     

(2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 

50262159 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรม
เคมี                     
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

50262259 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                     
50262359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                     
50262459 หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการใน 

อุตสาหกรรม                     

50262559 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน                     
50262659 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี                     
50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม                     

3) งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 

50269759 วิทยานิพนธ์                     
50269859 งานนิพนธ์                     
50269959 วิทยานิพนธ์                     
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes: LO)  
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข 

 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2. สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนองปัญหาตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
4. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม

ของการท างานและสังคม 
 

2. ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ 

และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน 
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจะมี

ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปัญหาใหม่ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางสาขาวิชานั้นๆ 

โดยใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ รวมถึง

ความคิดใหม่ๆ ในการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากการวางแผน
และด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพโดยสามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินงานได้ด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
2. สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4. มีภาวะผู้น าและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน

การท างานของหมู่คณะ 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือแก้ไขและ

สรุปปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้านต่างๆ 
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและบุคคลทั่วไป 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วิชาชีพหรือสังคมได้ โดย

การน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบท่ี 1 แบบ 1.1, 1.2 และแบบท่ี 2 แบบ 2.1 และ 2.2 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

รายวิชาแกนบังคับ 
50270159 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี                     
ดุษฎีนิพนธ์ 
50289859 ดุษฎีนิพนธ์                     
50289959 ดุษฎีนิพนธ์                     
50299859 ดุษฎีนิพนธ์                     
50299959 ดุษฎีนิพนธ์                     
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes: LO) 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบที่ 1 แบบ 1.1, 1.2 และแบบที่ 2 แบบ 2.1 และ 2.2 

 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.   มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2.   สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนองปัญหาตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

3.   มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4.   มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม

ของการท างานและสังคม 
2. ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิศวกรรมเคมี เพ่ือ
สามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ 

2. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมเคมี รวมถึงประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่จะเกิดข้ึน 
3. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติในเรื่องของสาขา

วิชาชีพ และแนวโน้มของสาขาอาชีพในอนาคต 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ 

2. สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิศวกรรมเคมีในขั้นสูง 

3. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและความก้าวหน้าในสายอาชีพจากการ
วางแผนและพัฒนางานวิจัยหรือโครงงานวิจัย 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
4. มีความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซ้อน 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือแก้ไขและสรุป

ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้านต่างๆ โดยเจาะลึก 
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงบุคคลทั่วไป 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วิชาชีพหรือสังคมได้โดย

การน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
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หมายเลข 4   

ฐานข้อมูลในการตีพิมพ์ผลงาน 
 

ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จะต้องตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) ดังนี้ 

1. Impact factor เป็นฐานข้อมูลของ Institute for Scientific Information (ISI) ซึ่งปัจจุบัน
เป็นส่วนหนึ่งของ Thomson Reuters 

2. ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR คือ SCImago Journal Rank สามารถสืบค้นได้ที่ 
http://www.scimagojr.com 

3. รายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ. สามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://www.onesqa.or.th 

4. รายชื่อวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index Center (TCI) 
สามารถสืบค้นได้ท่ี http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 

5. รายชื่อส านักพิมพ์และวารสารของ Beall’s List: Predatory Open Access Publishers 
สามารถสืบค้นได้ท่ี http://scholarlyoa.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
http://www.onesqa.or.th/
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
http://scholarlyoa.com/
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หมายเลข 5  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
เป็นต้นไป 
 มิให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับ
นิสิตตามวรรคหนึ่ง 
 

 ข้อ ๓  ในข้อบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัยและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ 
หัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด 
 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือระดับปริญญาเอก 

“หัวหน้าภาควิชา” ให้หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานในคณะที่จัดการ
เรียนการสอนที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น  
 “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งที่ส่วนงานแต่งต้ัง 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 

 
 

(สําเนา) 



 -๒-

 “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือดุษฎี
นิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 “อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ควบคุมงานนิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากอธิการบดี 
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษา 

จากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
“หน่วยกิต” หมายความว่า  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็นตัวเลขแสดงสทิธิ

ที่นิสิตจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกําหนดเวลาและได้รับการประเมินให้ผ่านวิชานั้น 
“งานนิพนธ์” หมายความว่า เอกสารที่เป็นผลมาจากการศึกษารายวิชาที่เน้นการค้นคว้าอิสระ ไม่

น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (แผนการศึกษาที่เน้น
การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์) 

“วิทยานิพนธ์ (Thesis)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก (แผนการ
ศึกษาที่เน้นการวิจัย) 

“ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก  
 

ข้อ ๔  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต  
 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องมีคุณวุฒิและคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
          ๔.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 
ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร 
          ๔.๒  เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
          ๔.๓  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
          ๔.๔  คณุสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีคณะกําหนด 
 

ข้อ ๕  การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ
ของมหาวิทยาลัย แต่ในกรณทีี่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณารับบุคคลที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 

 ข้อ ๖  ประเภทนิสิต 
          ๖.๑  นิสิตเต็มเวลา เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในเวลาทํางานของมหาวิทยาลัย และอาจ
ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาทํางานเป็นบางส่วนด้วยก็ได้ 
          ๖.๒  นิสิตไม่เต็มเวลา เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาทํางานของมหาวิทยาลัย และอาจ
ลงทะเบียนเรียนในเวลาทํางานเป็นบางส่วนด้วยก็ได้ 



 -๓-

          ๖.๓  นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตทีม่หาวิทยาลัยรบัเข้าเรียน  โดยมีเง่ือนไขตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
          ๖.๔  นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอน  
 

 ข้อ ๗  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
          ๗.๑  ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภทใดประเภท
หนึ่งตามข้อ ๖ 
          ๗.๒  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแลว้รายละเอียด
ของการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนั้น  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๘  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์   
 

ข้อ ๙  วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกัน ดังนี้ 
          ๙.๑  การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หนว่ยกติ  
          ๙.๒  การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ใหล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
          ๙.๓  การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ  หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๔  การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอน
ทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๕  การศึกษาแบบชุดวิชา (Module  System) เป็นการจัดการศึกษาเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนั้น ๆ 
          ๙.๖  การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด ซึ่ง
อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศกึษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และ
มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

         ๙.๗  การศึกษาหลักสตูรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
          ๙.๘  รูปแบบอ่ืน ๆ ทีม่หาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 -๔-

 ข้อ ๑๐  การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจํานวนหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังนี้  
            ๑๐.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา  ใหม้ีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต  
            ๑๐.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
            ๑๐.๓  รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
            ๑๐.๔  งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า 
ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 

ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
            ๑๑.๑  กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
            ๑๑.๒  นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์ในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในแตล่ะภาคการศึกษา 
     ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น ในกรณีทีม่ีหัวหน้า
ภาควิชาและมีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่รายวิชาที่
เลือกเรียนสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิลงทะเบยีนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้  ในกรณทีี่
ไม่มีหัวหน้าภาควิชาและไม่มปีระธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
รายวิชาดังกล่าวได้ 
            ๑๑.๓  ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตมีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท
นิสิต ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
            ๑๑.๔  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลยักําหนด 
จะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย         
จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี เป็นราย ๆ ไป 
            ๑๑.๕  จํานวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษา 
            ๑๑.๕.๑  ภาคต้นและภาคปลาย นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา ให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาและนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  
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            ๑๑.๕.๒  ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นอย่างยิ่ง นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนน้อยหรือ 
มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ในขอ้ ๑๑.๕.๑  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 

 ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
            ๑๒.๑  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องชําระค่า 
หน่วยกิตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
            ๑๒.๒  การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต นิสิตไม่จําเป็นต้องสอบ และใหบั้นทึกลงในใบ
แสดงผลการเรยีนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 

 ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก  
 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก  
ที่มิใช่นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและ
พื้นความรู้ตามท่ีคณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น และต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต ทั้งนี้ต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  

 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต  
 นิสิตที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแล้ว ต้องลงทะเบียนเพื่อรักษา
สภาพนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนตามปกติและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งต้อง
เสียค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๕  การขอเพิ่มหรือลดรายวิชา หมายถงึ การที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไปแล้วบางส่วน 
แต่มีความจําเป็นจะต้องเพิ่มหรือลดรายวิชา โดยจํานวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินหรือตํ่า
กว่าจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อ ๑๑.๕ และให้ดําเนินการดังนี้ 

๑๕.๑  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและ
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นสิิตผู้นั้นแจ้งใหน้ายทะเบียนทราบ 

๑๕.๒  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๕ 
 

ข้อ ๑๖  การของดเรียนรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตของดเรียนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน 
ไปแล้วบางรายวิชา หรือทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่กําลงัเรียน เพราะไม่ประสงค์จะเรียน หรือมีเหตจุําเป็น 

การของดเรียนรายวิชานี้ ในเอกสารแสดงผลการเรียนจะได้รับผลการเรียนเป็น “W” และให้ดําเนินการดังนี้ 
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๑๖.๑  การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจง้ให้นายทะเบียนทราบ   
  ๑๖.๒  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระทําก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค
การศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีการทุจริตในการวัดผล 
 

ข้อ ๑๗  การขอลดรายวิชา หากกระทําเสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตสามารถรับ
ค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืนได้ ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตร 

 

 ข้อ ๑๘  เวลาเรียน 
            ๑๘.๑  นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
            ๑๘.๒  นิสิตต้องเรียนตามหลักสตูรให้สําเร็จการศึกษา นับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียน 
เป็นนิสิต ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
            ๑๘.๒.๑  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
            ๑๘.๒.๒  หลักสูตรระดับปริญญาโท ใหใ้ช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
            ๑๘.๒.๓  หลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สว่นผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกใหใ้ช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๙  ระบบการให้คะแนน  
            ๑๙.๑  ระบบการให้คะแนนรายวิชา 
            ๑๙.๑.๑ ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้ 
   ระดับขั้น  ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
   A   ดีเยี่ยม    ๔.๐ 
   B+   ดีมาก    ๓.๕ 
   B   ดี    ๓.๐ 
   C+   ค่อนข้างดี   ๒.๕ 
   C   พอใช้    ๒.๐ 
   D+   อ่อน    ๑.๕ 
   D   อ่อนมาก   ๑.๐ 
   F   ตก    ๐ 
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            ๑๙.๑.๒  การให้ระดับขั้น  F  ในรายวิชาใดให้กระทําได้ ในกรณต่ีอไปนี้ด้วย 
     (๑) นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
     (๒) นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๑ 
     (๓) นิสิตทุจรติในการวัดผล 

๑๙.๑.๓ ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้
แสดงด้วยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
   สัญลักษณ ์ ความหมาย 
   S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
   I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
   U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 

W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
   au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
            ๑๙.๑.๔  การให้สญัลักษณ์  I  ในรายวิชาใดให้กระทําได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
     (๑) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๑ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
     (๒) อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดขีอง
คณะที่รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบของการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ ์
            ๑๙.๑.๕  นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ ์I จะต้องได้รับการประเมินผลเพื่อแก้สัญลักษณ์ I ให้
เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้นอื่น             ให้อยูใ่นการกํากับ
ดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  หากการแก้สัญลกัษณ์ I ไม่เสรจ็สิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัด ภายในกําหนดเวลาเรียนตามข้อ ๑๘.๒ ยกเว้นการได้
สัญลักษณ์ I ของงานนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
            ๑๙.๑.๖  การให้สญัลักษณ ์W ในรายวิชาใดให้กระทําได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
     (๑) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชา ตามข้อ ๑๖.๒ 
     (๒) นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕.๑ 
     (๓) นิสิตถูกสัง่พักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
     (๔) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ที่นิสิตได้รับตามข้อ ๑๙.๑.๔ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้ว 
แต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
            ๑๙.๒  ระบบการให้คะแนนสอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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สัญลักษณ ์ ความหมาย 
   S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 

I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
   U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสอบ 
            ๑๙.๓  การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ใหน้ับจากรายวิชา
ที่มีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้น ในกรณทีี่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ให้นําค่า
ระดับขั้นที่สอบได้ในการเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยแทน 
            ๑๙.๔  การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมรายวิชาของนิสิตเพื่อให้ครบตามหลกัสูตร ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับขั้น C ขึ้นไปเท่านั้น 
            ๑๙.๕  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
การศึกษานั้น โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ังหาร
ด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 
            ๑๙.๖  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดตามข้อ ๑๙.๓ เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
            ๑๙.๗  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I ให้คํานวณค่าเฉล่ียเฉพาะภาคการศึกษา
นั้น โดยนับเฉพาะวิชาที่ไม่ได้สัญลักษณ์ I เท่านั้น 
 

 ข้อ ๒๐  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
            ๒๐.๑  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้  C+  หรือ  C  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํา  
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร 
     ๒๐.๒  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้  D+  หรือ  D  หรือ  F  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ต้องเรียนซ้ําก็ได้ 
ในกรณีลงทะเบยีนเรียนรายวิชาอื่นแทนต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานหลักสูตร 
 

 ข้อ ๒๑  การจําแนกสภาพนิสิต 
            ๒๑.๑  การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษา 
นับแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  
            ๒๑.๒  สภาพนิสิตมีดังนี้ 
            ๒๑.๒.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือนิสติที่
สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
            ๒๑.๒.๒  นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 
๒.๗๕ ถึง ๒.๙๙   

 



 -๙-
 

ข้อ ๒๒  ภายหลังที่มีการคํานวณระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจําในแต่ละภาคการศึกษาแลว้ พบว่านิสิต
อยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบภายใน ๒ สัปดาห์  

 

ข้อ ๒๓  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน ให้นําผลการ
เรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  หากพบว่าผลการ
เรียนของภาคฤดูร้อนมีผลทําให้นิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 

 ข้อ ๒๔  การทุจริตในการวัดผล 
  นิสิตที่ทําการทจุริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิด จะต้องได้รับโทษ
สถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

๒๔.๑  ตกในรายวิชานั้น หรอื 
๒๔.๒  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๒๔.๓  พ้นจากสภาพนิสิต 
การพิจารณาการทุจริตในการวัดผลตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ  

ที่คณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดแต่งต้ัง 
 

 ข้อ ๒๕  การลาพักการเรียน 
            ๒๕.๑  นิสิตอาจยืน่คําร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ในกรณีต่อไปนี้ 
            ๒๕.๑.๑  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทนุอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนบัสนุน 
            ๒๕.๑.๒  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย ์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน และที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
            ๒๕.๑.๓  มีความจําเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพักการเรียนได้ 
เมื่อได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 

๒๕.๒  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคําร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
            ๒๕.๓  การลาพักการเรียน ให้อนญุาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสติยังมีความ
จําเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องใหม่ 
            ๒๕.๔  ในกรณีที่นสิิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมอยู่ในระยะเวลาเรียน ตามข้อ ๑๘ ด้วย 



 -๑๐-

            ๒๕.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องชําระเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
และค่าบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพ
นิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
            ๒๕.๖  นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคําร้องขอ
กลับเข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 

 ข้อ ๒๖  การเปลี่ยนสาขาวิชา 
  นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาใดจะต้องเรียนสาขาวิชานั้น ถ้ามีความประสงค์จะ
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ให้หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอคณบดี
อนุมัติ 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้านิสิตมคีวามประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาต่างคณะ ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณบดีของคณะที่เกี่ยวข้องด้วย 
  เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ให้คณบดีคณะที่รับนิสิตเข้าสังกัด 
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 

 ข้อ ๒๗  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ

เทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๒๘  การเทียบโอนหน่วยกิต  
  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๒๙  การพ้นจากสภาพนิสิต 
  นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
  ๒๙.๑  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๓๔ 
  ๒๙.๒  ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
  ๒๙.๓  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๒๙.๓.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   ๒๙.๓.๒  เมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไมชํ่าระเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๒๙.๓.๓  ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตตาม ข้อ ๔ ข้อใดข้อหนึง่ 
   ๒๙.๓.๔  เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๗๕ 
   ๒๙.๓.๕  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจเป็นเวลา ๔ ภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพ
ต่อเนื่องกัน 
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   ๒๙.๓.๖  ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในข้อ ๑๘.๒ หรือศึกษา
ครบระยะเวลาตามข้อ ๑๘.๒ แล้วและได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   ๒๙.๓.๗  สอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๐ ไม่ผ่าน 
   ๒๙.๓.๘  สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ ไม่ผ่าน 
   ๒๙.๓.๙  ทําการทุจริตในการสอบอย่างร้ายแรง 
   ๒๙.๓.๑๐  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิต 
   ๒๙.๓.๑๑  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
  ๒๙.๔  ตาย 
  ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๙.๓.๒  หากประสงค์ขอ
คืนสภาพเป็นนิสิตอีกให้ย่ืนคาํร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหนา้ภาควิชา
หรือประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องชําระเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้นั้นคืนสภาพเป็นนิสิตอีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่า
ระยะเวลาตามข้อ ๑๘.๒ นับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตครั้งแรก 

  

 ข้อ ๓๐  นิสิตหลักสูตรปรญิญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาเอก
ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 

 ข้อ ๓๑  การสอบประมวลความรู้สําหรับนิสติหลักสูตรปรญิญาโทที่เรียนตามแผนการศกึษา ซึ่งไม่
ต้องทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๓๒  นิสิตหลักสูตรปรญิญาเอกที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อาจนํารายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ หรืออาจ
นํารายวิชาและหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ เพื่อรับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชานั้น 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๓๓  ข้อกําหนดและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๓๔  การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ปริญญาโท หรอืปริญญาเอก 
            ๓๔.๑  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ใหย่ื้นคําร้องขอรับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญาเอกต่อนายทะเบียน ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา 
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 -๑๒-

            ๓๔.๒  นิสิตที่จะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
หรือปริญญาเอกได้ ต้องมีคุณสมบัติครบ ดังต่อไปนี้ 
            ๓๔.๒.๑  เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา 
            ๓๔.๒.๒  สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๐ 
            ๓๔.๒.๓  สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
            ๓๔.๒.๔  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐  
            ๓๔.๒.๕  สอบประมวลความรู้ผ่านสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตาม
แผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ หรือสอบวัดคุณสมบัตินิสิตผ่านสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก 

๓๔.๒.๖  สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท 
แผน ก หรือดุษฎีนิพนธ์สําหรับนิสิตหลักสตูรปริญญาเอก และนิสิตได้ส่งรูปเล่ม 
ฉบับสมบูรณท์ีไ่ด้รับการอนุมัติให้คณะแล้ว 
            ๓๔.๒.๗  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรญิญาโท แผน ก  แบบ ก ๑ และ 
ก ๒ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นก่อนการตีพิมพ์ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนี้การเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้อง
ดําเนินการภายหลังจากที่เคา้โครงวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว 
            ๓๔.๒.๘  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรญิญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นก่อนการตีพิมพ์  
ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องดําเนินการภายหลังจากที่เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ได้รับอนุมัติแล้ว 
 

 ข้อ ๓๕  การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญาเอก 
 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ย่ืนความจํานงขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญาเอกและมีความประพฤติดีต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญาเอก 
 

 ข้อ ๓๖  การถอดถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือ
ปริญญาเอก 
 ในกรณีที่นสิิตได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญา
เอกไปแล้ว มหาวิทยาลัยอาจถอดถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือ
ปริญญาเอกได้ หากภายหลังตรวจสอบหรือทราบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๔.๑ หรือ ข้อ ๓๔.๒  
 



 -๑๓-

ข้อ ๓๗  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายและ
คณบดีหารือร่วมกัน แล้วเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 

 

ข้อ ๓๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    ๔   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

   (ลงชื่อ)                   สมพล   พงศ์ไทย 
       (ศาสตราจารย์ นายแพทยส์มพล  พงศ์ไทย) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

          สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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