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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บางแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส:   T20162078603027 
ภาษาไทย:   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering 
 

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

3. วิชาเอก - ไม่มี – 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบที่ 1 ท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว 

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

แบบที ่2 เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ 
แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนิสิตไทย 
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (นิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี) 

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน) 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

ชื่อสถาบัน......................................................................................  
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
 EEC model 
 CWIE 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น/ หน่วยงานอื่น 
ชื่อสถาบัน.................................... ประเทศ.................................................. 
รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 

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

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   เปิดสอนภาคต้น 2564 (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ..................... 

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

วันที่ ......... เดือน ......................พ.ศ. ......... 
 สภาวิชาชีพ......................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ............................. 

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

วิศวกรเคมี วิศวกรออกแบบหรือควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี 
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเคมี 
นักวิชาการหรือนักวิจัย อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(1) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1021-0119x-xx-x 
Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547 
M.S. (Petrochemical Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5 เรื่อง 

 (2) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2099-0040x-xx-x 
Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, UK พ.ศ. 2545 
M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 7 เรื่อง 

 (3) 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   
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5 เรื่อง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้ง 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านจากยุคของการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหนัก

ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือยุคของ Thailand 4.0 โดยรัฐบาลได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์หนึ่งเพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 คือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย
หลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการ
ยกระดับพ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือ
รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้าง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทีค่ านึงถึงการน าวัสดุกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ดังนั้น พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพ่ือรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและควบคุม
กระบวนการผลิต การจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ล้วนแต่
อาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมี ดังนั้น การผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้ 
ความสามารถในวิจัยและบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีกับสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหน้าที่ส าคัญ
ของหน่วยงานระดับอุดมศึกษา 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการผลิตใน

อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ความเจริญทางเทคโนโลยีย่อมส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและ
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วัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่โดยรอบ การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องค านึงถึง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพ สังคม และวัฒนธรรมในภาคตะวันออก เพ่ือให้ส่งผลกระทบ
ในเชิงบวกมากกว่าผลกระทบในเชิงลบ  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานบน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือรองรับกับการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันที่ต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบอัตโนมัติ 
(Automation), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นต้น เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านอุตสาหกรรมเคมี 
จนน ามาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคมี อีกทั้งมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social resposibility) และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ได้ สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC นอกจากนั้นยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

และด้านการพัฒนาชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
ซึ่งได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ที่มีการพัฒนาใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากร
คุณภาพ สนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก 2) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน และ 3) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพ
สูงเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนี้ สอดคล้องกับพันธกิจในด้านการจัด
การศึกษา และด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมเคมี จนน ามาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อรองรับการ
ยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศที่มีนิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก ที่ตั้งอยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัยบูรพา 
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13. ความสัมพันธ์  
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- 
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้ขั้นสูง ที่สามารถเรียนรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ และสามารถเสนอประเด็นในการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม 
ควบคู่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้น าของสังคม  

 

-ความส าคัญ- 
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) จึงมีความจ าเป็นต้อง
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถขั้นสูง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมเคมีได้ 
 

-เหตุผลในการปรับปรุง 
 สืบเนื่องจากการประเมินผลการด าเนินการหลักสูตรที่ผ่านมา แม้จะยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตร แต่นิสิตมีความพึงพอใจในคุณภาพอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทั้งในด้านการเรียนการสอนและ
การให้ค าปรึกษาด้านวิจัย อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าถึงเครื่องมือ
วิเคราะห์ขั้นสูงเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย อีกทั้งนิสิตต้องการพัฒนาทักษะเสริมด้านภาษาและ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ปัญหาประดิษฐ์ (AI) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) เป็นต้น ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งการพัฒนาทักษะเสริมที่อุตสาหกรรมต้องการ ประกอบกับ
บริบทที่เปลี่ยนไปทางด้านเทคโนโลยี สังคม และการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยตามการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
รวมถึงอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซ่ึง
อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการเพ่ิมรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะเสริม 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
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-วัตถุประสงค์- 
หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติ

ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
2. สามารถแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ โดย

สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาและงานวิจัยที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ 
4. สามารถแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และสามารถท างาน

เป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีภาวะผู้น าในการปรับปรุงตนเอง
และพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
เชิงตัวเลขท่ีซับซ้อน และสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 
ในด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และ
ภาคอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน  
 

2. การมีความร่วมมือในงานวิจัย
ของนิสิตในหลักสูตร ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 

 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนการสอน และการวิจัย 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 

 

1. มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการ
เรียนการสอน ในรายวิชาใน
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชาทั้งหลักสูตร 

2. งานวิจัยของนิสิตในหลักสูตร
เป็นการร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นิสิตในหลักสูตร 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอน และการวิจัย รว่มกับ
หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 
2 กิจกรรมต่อปี  

คณาจารย์ในหลักสูตรต้อง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1. คณาจารย์ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน 
 

2. คณาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ  

 
 
 
3. คณาจารย์มีการน าผลงานวิจัยมา

บูรณาการในการเรียนการสอน 

1. คณาจารย์ต้องมีอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ใน Q1 หรือ Q2 เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
ปริมาณงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 

3. คณาจารย์มีการน าผลงานวิจัย
มาบูรณาการในการเรียนการ
สอน ในรายวิชาในหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาทั้งหลักสูตร  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค 
 ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 

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

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  วันเสาร์และอาทิตย์  เวลา 9.00-18.00 น.  
   ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 

      ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า  
   และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ  
   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 18 โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 

1) แบบที่ 1  
แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ 

  เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท        
  ไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการ 
  ด าเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แบบ 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ 
เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี   
ไม่น้อยกว่า 3.25 และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการ 
ด าเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) แบบที่ 2  
แบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ 

  เทียบเท่า และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ  
  ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 

แบบ 2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ 
  เทียบเท่า และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ  
  ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75   
 

3) กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า    
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาแบบ 
2.1 หรือ แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนน S 
 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อาจขาดความรู้

พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีที่เพียงพอในบางรายวิชาของหลักสูตร 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.2 
กรณีที่ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 หรือ แบบ 2.2 มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเคมีไม่เพียงพอ 

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนน S ในรายวิชาปรับพี้นฐานดังนี้ 

1. สมดุลมวลสารและพลังงาน     
2. อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี    
3. จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  
4. ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  
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2.5 แผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1 

     จ านวนรับเข้า ปีที่ 1 1 1 1 1 1 
     ปีที่ 2 - 1 1 1 1 

     ปีที่ 3 - - 1 1 1 

แบบ 1.2 
     จ านวนรับเข้า ปีที่ 1 1 1 1 1 1 

     ปีที่ 2 - 1 1 1 1 
     ปีที่ 3 - - 1 1 1 

     ปีที่ 4 - - - 1 1 

แบบ 2.1 
     จ านวนรับเข้า ปีที่ 1 1 1 1 2 2 

     ปีที่ 2 - 1 1 1 2 

     ปีที่ 3 (2) - 1 1 1 
แบบ 2.2      

     จ านวนรับเข้า ปีที่ 1 1 1 1 2 2 

     ปีที่ 2 - 1 1 1 2 
     ปีที่ 3 - - 1 1 1 

     ปีที่ 4 (1) - - 1 1 
รวม 4 (3) 8 12 16 18 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (3) - - 2 4 
 

หมายเหตุ ในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    
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2.6 งบประมาณตามแผน 
หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 240 480 720 960 1,080 

 
หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 72 78 83 89 95 

2. งบด าเนินการ 132 264 396 528 594 
3. งบลงทุน 12 24 36 48 54 
4. งบเงินอุดหนุน 12 24 36 48 54 

รวม 228 390 551 713 797 
    หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหัวต่อปี 60,000 บาท  

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 

หน่วยกิต และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
แบบท่ี 1  

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

แบบท่ี 2 

แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา มี 4 แบบ 
 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
2) ดุษฎีนิพนธ์     48 หน่วยกิต 
 

 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.2 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        72 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
2) ดุษฎีนิพนธ์      72 หน่วยกิต 
 

 3.1.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ         6 หนว่ยกิต 
- วิชาบังคับท่ัวไป   3 หน่วยกิต 

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

 3.1.2.4 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     72 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ     18 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับท่ัวไป    6 หน่วยกิต 
- วิชาแกนบังคับ    12 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         6 หนว่ยกิต 
3) ดุษฎีนิพนธ์      48 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1.1 

 1) หมวดวิชาบังคับ      ไม่นับหน่วยกิต 
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับท่ัวไป แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) ดังนี้ 

รายวิชาบังคับท่ัวไป                
50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar I 
50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar II 
50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar III 
 

 2) ดุษฎีนิพนธ์          จ านวน 48 หน่วยกิต 
50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-144) 

Dissertation 
 

 3.1.3.2 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1.2 
1) หมวดวิชาบังคับ       ไม่นับหน่วยกิต 

  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไป แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) ดังนี้ 
รายวิชาบังคับท่ัวไป                
50268164 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 
50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar I 
50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar II 
50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar III 
 

2) ดุษฎีนิพนธ์         จ านวน 72 หน่วยกิต 
50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 72(0-0-216) 

Dissertation 
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 3.1.3.3 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 2.1 
1) หมวดวิชาบังคับ                                       จ านวน 6 หน่วยกิต 

       นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับท่ัวไปและรายวิชาแกนบังคับ ดังนี้ 
รายวิชาบังคับทั่วไป           จ านวน 3 หน่วยกิต 
50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar I 
50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar II 
50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 1(0-2-1) 

Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar III 
รายวิชาแกนบังคับ            จ านวน 3 หน่วยกิต 
50270164 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Topics in Chemical Engineering 
 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    จ านวน 6 หน่วยกิต 
        นสิิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 

50261164 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
50261264 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
 Clean Energy 
50261364 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Surface and Colloid Chemistry 
50261464 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ 3(3-0-6) 

Process Analysis and Simulation   
50261564 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 3(3-0-6) 

Materials for Special Applications 
50261664 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  3(3-0-6) 

Petroleum and Petrochemical Engineering 
50261764 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

Polymer Engineering 
50261864 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Mathematics for Chemical Engineering 
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 (2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานดุษฎีนิพนธ์ 
50262164 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 
50262264 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  
50262364 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  
50262464 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry 
50262564 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  
50262664 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  
50262764 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

     Special Topics in Material Engineering 

50262864 การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
     Programmable Logic Control and Automation 

50262964 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
     Internet of Things for Chemical Engineering 

 

3) ดุษฎีนิพนธ์  จ านวน 36 หน่วยกิต 
50299864 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-0-108) 

Dissertation 
 

3.1.3.4 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 2.2 
1) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 

       นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับท่ัวไปและรายวิชาแกนบังคับ ดังนี้  
รายวิชาบังคับทั่วไป            จ านวน 6 หน่วยกิต 

50268164 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 
Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
Chemical Engineering Seminar 

50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-1) 
Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar I 
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50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-1) 
Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar II 

50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 1(0-2-1) 
Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar III 

รายวิชาแกนบังคับ          จ านวน 12 หน่วยกิต 
50260164 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 
50260264 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 
50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering 

50270164 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Topics in Chemical Engineering 
 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    จ านวน 6 หน่วยกิต 
         นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 

50261164 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Materials Characterization 

50261264 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
Clean Energy 

50261364 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 3(3-0-6) 
Applied Surface and Colloid Chemistry 

50261464 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ 3(3-0-6) 
Process Analysis and Simulation   

50261564 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 3(3-0-6) 
Materials for Special Applications 

50261664 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  3(3-0-6) 
Petroleum and Petrochemical Engineering 

50261764 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
Polymer Engineering 

50261864 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
Advanced Mathematics for Chemical Engineering 
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 (2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานดุษฎีนิพนธ์ 
50262164 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 
50262264 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  
50262364 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  
50262464 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry 
50262564 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  
50262664 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  
50262764 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

     Special Topics in Material Engineering 

50262864 การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
     Programmable Logic Control and Automation 

50262964 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
     Internet of Things for Chemical Engineering 

 

3) ดุษฎีนิพนธ์   จ านวน 48 หน่วยกิต 
50299964 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  หมายถงึ 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 64 หมายถึง รหัสส าหรับหลักสูตรปี 2564 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 

แบบ 1.1   ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 

Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar I 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 
Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar II 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
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ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 
Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar III 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
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แบบ 1.2   
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50268164 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 
Advanced Research Methods in 
Chemical Engineering 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Seminar 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 

Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar I 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
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ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 

Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar II 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 4 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 

Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar III 

ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
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แบบ 2.1 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

แกนบังคับ 50270164 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 
Advanced Topics in Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก 502xxxxx วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
รวม (Total) 6 

 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 

Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar I 

1(0-2-1) 
 

วิชาเลือก 502xxxxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
รวม (Total) 4 

 

ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 

Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar II 

1(0-2-1) 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 10 
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ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 

Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar III 

1(0-2-1) 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

แบบ 2.2 
ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50268164 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 
Advanced Research Methods in 
Chemical Engineering 

2(1-2-3) 
 

แกนบังคับ 50260164 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรมเคม ี
Advanced Thermodynamics for 
Chemical Systems 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก 502xxxxx วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
รวม (Total) 8 

 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Seminar 

1(0-2-1) 
 

แกนบังคับ 50260264 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงใน
กระบวนการทางเคมี 
Advanced Transport Phenomena in 
Chemical Processes 

3(3-0-6) 

แกนบังคับ 50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 
Advanced Chemical Reaction Engineering 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก 502xxxxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
รวม (Total) 10 
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ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

แกนบังคับ 50270164 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 
Advanced Topics in Chemical Engineering  

3(3-0-06) 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 11 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1 
Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar I 

1(0-2-1) 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 
Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar II 

1(0-2-1) 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 9 
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ปีท่ี 4 ภาคต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับทั่วไป 50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 
Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Seminar III 

1(0-2-1) 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8(0-0-24) 

รวม (Total) 9 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
(1) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์*  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1021-0119x-xx-x  

Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547 
M.S. (Petrochemical Technology) The Petroleum and Petrochemical College, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  
วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5 เรื่อง  

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

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

50299859 Dissertation 9(0-0-27) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50250464 Advanced Chemical Reaction Engineering 3(3-0-6) 

50270164 Advanced Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
50299864 Dissertation 9(0-0-27) 

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

Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, UK พ.ศ. 2545 
M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 7 เรื่อง  

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50261259 Clean Energy 3(3-0-6) 
  

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50299864 Dissertation 9(0-0-27) 
 
(3) 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) 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5 เรื่อง  

  ภาระงานสอนเดิม 

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) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50261464 Process Analysis and Simulation 3(3-0-6) 

50299864 Dissertation 9(0-0-27) 
 

(4) 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  รองศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4เรื่อง  

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50250259 Advanced Thermodynamics of Chemical System 3(3-0-6) 

50269959 Thesis  12(0-3-6) 
  

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50250264 Advanced Thermodynamics of Chemical System 3(3-0-6) 
50299864 Dissertation 9(0-0-27) 

 
(5) นางสาวแดง แซ่เบ๊   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1-1008-0003x-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550  
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 19 เรื่อง  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

50250259 Advanced Thermodynamics of Chemical System 3(3-0-6) 
50261459 Process Analysis and Simulation 3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50250264 Advanced Thermodynamics of Chemical System 3(3-0-6) 

50299864 Dissertation 9(0-0-27) 
 

 (6) 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) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539  
        ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 9 เรื่อง  

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50262259 Special Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 

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

50262759 Special Topics in Material Engineering 3(3-0-6) 
  

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50262264 Special Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 

50299864 Dissertation 9(0-0-27) 
 

 (7) นายนพพล วีระนพนันท์  เลขประจ าตัวประชาชน 1-7299-0009x-xx-x 
  Ph.D. (Chemical Engineering) Massachusetts Institute of Technology, USA พ.ศ. 2559 
  M.S. CEP. (Chemical Engineering) Massachusetts Institute of Technology, USA พ.ศ. 2556 
  B.S. (Chemical Engineering) Columbia University, USA พ.ศ. 2554 

        ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 12 เรื่อง  
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  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50250359 Advanced Transport Phenomena in Chemical 
Processes 

3(3-0-6) 

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

50270159 Advanced Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
50299959 Dissertation 8(0-0-24) 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50250364 Advanced Transport Phenomena in Chemical 
Processes 

3(3-0-6) 

50299964 Dissertation 8(0-0-24) 
 

 (8) นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน          เลขประจ าตัวประชาชน 1-4804-0000x-xx-x 
  Diplome de Docteur (Chimie Physique et Chimie Analytique) Université Pierre et 

Marie Curie, France พ.ศ. 2558 
  M.Sc. (Chemical Engineering) De La Salle University, the Philippines พ.ศ. 2551 
  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2549 

        ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 8 เรื่อง   

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50299864 Dissertation 9(0-0-27) 

  
 (9) นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค เลขประจ าตัวประชาชน 1-2198-0001x-xx-x 
  D.Eng. (International Development Engineering) Tokyo Institute of Technology, 

Japan พ.ศ. 2558 
  M.Sc. (Chemical Engineering) De La Salle University, the Philippines พ.ศ. 2552 
  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
          ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง  
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  ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

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

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50262264 Special Topics in Chemical Engineering 3(3-0-6) 
50299864 Dissertation 9(0-0-27) 

 
  (10) นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม  เลขประจ าตัวประชาชน 3-8301-0036x-xx-x 
    ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545 
    วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
   ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

      ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง  

   ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50278159 Advanced Research Methods in Chemical Engineering 2(1-2-3) 

  

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50278164 Advanced Research Methods in Chemical Engineering 2(1-2-3) 

50299864 Dissertation 9(0-0-27) 
 

  (11) นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ เลขประจ าตัวประชาชน 1-1014-0027x-xx-x 
   Ph.D. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia พ.ศ. 2561 

   M.Eng.Sc. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia  
   พ.ศ. 2556 

  M.Sc. (Environmental Engineering) University of the Philippines, the  
 Philippines พ.ศ.2552 

   วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง  
  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50299864 Dissertation 9(0-0-27) 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และด าเนินการแต่งตั้งวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อบังคับฯ มาช่วยสอนบาง
รายวิชาหรือบางหัวข้อตามความเหมาะสม ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษาหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมของดุษฎีนิพนธ์ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 
 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ดุษฎีนิพนธ์ 
การทบทวนงานวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น

พ้ืนฐานส าหรับการด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการวิจัยในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การท าดุษฎี
นิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ในหมวดที่ 4) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  

1) คุณธรรมจริยธรรม นิสิตต้องสามารถใช้ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมีข้ันสูงโดยค านึงถึง
จรรยาบรรณ จริยธรรม และ ความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม (PLO 1.1) และ
สามารถชี้ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถริเริ่มแนวทางใน
การพัฒนาจรรยาบรรณนั้นๆ (PLO 1.3) 

2) ความรู้ นิสิตต้องสามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ (PLO 2.2) และสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือเสนอข้อบกพร่อง
และต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (PLO 2.3) โดยอาศัยความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา
อย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ (PLO 2.1) 
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3) ทักษะทางปัญญา นิสิตต้องสามารถใช้ดุลยพินิจในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยค านึงถึงข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(PLO 3.3) โดยอาศัยความสามาถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษา
มาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (PLO 3.1) และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ 
อย่างลึกซึ้ง (PLO 3.2) 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นิสิตต้องสามารถวางแผนในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง (PLO 4.3) และมีภาวะผู้น าในการปรับปรุง
ตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.4) โดยพึงมคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อองค์กร ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1) และสามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (PLO 4.2) 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตต้องมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
เชิงตัวเลขที่ซับซ้อน (PLO 5.1) และสามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับ
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 5.2) 

 

5.3 ช่วงเวลา 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีแบบ 1.1 และ 1.2 เริ่มท างานวิจัยตั้งแต่   
ปีที่ 1 ของหลักสูตร ภาคการศึกษาต้น 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี แบบ 2.1 และ 2.2 เริ่มท างานวิจัยตั้งแต่  
ปีที่ 2 ของหลักสูตร ภาคการศึกษาต้น 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

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

5.5 กระบวนการและการประเมินผล 
การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 หรือแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
1) การอบรมที่เก่ียวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์  

ได้แก่ การใช้ระบบสารสนเทศของห้องสมุด ระบบ iThesis และจริยธรรมวิจัย 
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2) การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 
- ส าหรับแบบ 1.1 และ 1.2 นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี

นิพนธ์หลัก โดยลงทะเบียนตามที่หลักสูตรก าหนด และผ่านการประเมินตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 40 (2) 

- ส าหรับแบบ 2.1 และ 2.2 นสิิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
หลักสูตร โดยลงทะเบียนตามที่หลักสูตรก าหนด และผ่านการประเมินตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 40 (2) 

 

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน 2 คน ผ่านประธาน
หลักสูตร และเสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา คณะ/วิทยาลัย แล้วเสนอต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจาณาอนุมัติ 
 

4) การจัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
นิสิตรับค าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และ
จัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในระบบ iThesis 

5) การสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
นิสิตจะสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ต้องผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 
และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แล้ว โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็นประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่
เกิน 2 คนเป็นกรรมการ และอาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด)  โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร 
หัวหน้าภาควิชา คณบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายหลังจากการสอบเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์ให้น าเสนอผลการพิจารณา พร้อมด้วยเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่นิสิตได้แก้ไขตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสอบเค้าโครง จ านวน 1 เล่ม ส่งประธานหลักสูตร และ/หรือ 
หัวหน้าภาควิชา เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ภายใน 30 วัน  
 

6) การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
ให้ด าเนินการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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7) การด าเนินการวิจัยและการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าของการท าดุษฎีนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพ่ือรับการประเมินผลการด าเนินการ
ดุษฎีนิพนธ์ 
 

8) การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
นิสิตได้ใช้เวลาในการท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยเรียบร้อยแล้ว และนิสิตต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็นกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน 2 คนเป็นกรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการ และ/
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด)  โดยผ่านความเห็นชอบจากประธาน
หลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณบดี เพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานผล
การสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อประธานหลักสูตร และ/หรือ หัวหน้าภาควิชา เสนอคณบดีให้ความ
เห็นชอบ และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 

9) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
- ส าหรับแบบ 1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 

- ส าหรับแบบ 2 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

10) การส่งดุษฎีนิพนธ์และการอนุมัติดุษฎีนิพนธ์ 
นิสิตที่มีผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ “ผ่านตามเกณฑ์ (S)” ให้นิสิตปรับปรุง
ดุษฎีนิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี) ภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ และพิมพ์เล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ iThesis จ านวน 1 เล่ม พร้อมแนบหลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 ชุด เพ่ือเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 
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จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะรายงานผลการสอบปากเปล่าพร้อมแนบส าเนาหนังสือหน้า
อนุมัติที่คณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์และคณบดีลงนามแล้ว และหลักฐาน
การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมกับรายงาน
รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ 

 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

- สามารถแสดงความคิดเห็นและมีมุมมอง 
เชิงลึกที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรม
เคมีในอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดย
สามารถประยุกต์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อท าให้งานที่ได้รับ
มอบหมายลุล่วงไปได้โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
และสังคม 

- จัดกิจกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 
ภาคตะวันออก 

- ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 

- จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้มีการน าเสนอ 
ผลงานวิจัยต่ออาจารย์ นิสิต  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 
 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
 PLO 1.1 การใช้ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูงโดยค านึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และ  
    ความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม 

 PLO 1.2 มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิง 
     วิชาการและวิชาชีพ 
 PLO 1.3 สามารถชี้ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถริเริ่ม 
     แนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณนั้นๆ 
 

 ความรู้ 
 PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
 PLO 2.2 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับ 
     สถานการณ์ 
 PLO 2.3 บูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือเสนอข้อบกพร่องและต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ใน 
     ปัจจุบัน 
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 ทักษะทางปัญญา 
 PLO 3.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 PLO 3.2 สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซ้ึง 
 PLO 3.3 ใช้ดุลยพินิจในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วย 
    ตนเองโดยค านึงถึงข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 PLO 4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
 PLO 4.2 สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 PLO 4.3 สามารถวางแผนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
 PLO 4.4 มีภาวะผู้น าในการปรับปรุงตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 เชิงตัวเลขที่ซับซ้อน 
PLO 5.2 สามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายใน 

ระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) 
   3.1 ส าหรับนิสิตที่เรียนในแผนการเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 

ปีที ่ 1 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
(PLO 2.1) เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (PLO 3.1) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัวเลขท่ี
ซับซ้อน (PLO 5.1) โดยการทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม (PLO 1.1) อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ใน
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1) และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน
โดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (PLO 4.2)  
 ปีที่ 2 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
(PLO 2.1) และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
(PLO 2.2) เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (PLO 3.1) 
และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง (PLO 3.2) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตวัเลขที่ซับซ้อน (PLO 5.1) โดยการ
ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมขีั้นสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จรยิธรรม และความรับผดิชอบในทางวชิาชีพและ
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สังคม (PLO 1.1) และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิง
วิชาการและวิชาชีพ (PLO 1.2) อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1) สามารถท างานเปน็ทีมร่วมกับผู้อื่นโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์
และมีประสิทธิภาพ (PLO 4.2) และสามารถวางแผนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
(PLO 4.3) พร้อมทั้งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายใน
ระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 5.2) 

ปีที่ 3 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
(PLO 2.1) สามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (PLO 2.2) 
และบูรณาการความรู้รว่มกับศาสตร์อื่นเพ่ือเสนอข้อบกพร่องและต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (PLO 2.3) 
เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (PLO 3.1) และ
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง (PLO 3.2)ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตวัเลขที่ซับซ้อน (PLO 5.1) โดยการ
ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมขีั้นสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จรยิธรรม และความรับผดิชอบในทางวชิาชีพและ
สังคม (PLO 1.1) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ (PLO 1.2) และสามารถชี้ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถ
ริเริ่มแนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณนั้นๆ (PLO 1.3) อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ใน
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (PLO 4.2) และสามารถวางแผนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง (PLO 4.3) พร้อมทั้งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 5.2)รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยค านึงถึงข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม (PLO 3.3) ซึ่งแสดงถึงการมีภาวะผู้น าในการปรับปรุงตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (PLO 4.4) 

 

3.2 ส าหรับนิสิตที่เรียนในแผนการเรียนแบบ 1.2 และ 2.2 
ปีที ่ 1 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 

(PLO 2.1) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เชิงตัวเลขท่ีซับซ้อน (PLO 5.1) โดยการทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมีข้ันสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ 
จริยธรรม และความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม (PLO 1.1) อีกท้ังมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อองค์กร ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1)  

ปีที ่ 2 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
(PLO 2.1) เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (PLO 3.1) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัวเลขท่ี
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ซับซ้อน (PLO 5.1) โดยการทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม (PLO 1.1) อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ใน
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1) และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน
โดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (PLO 4.2)  
 ปีที่ 3 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
(PLO 2.1) และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
(PLO 2.2) เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (PLO 3.1) 
และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง (PLO 3.2) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตวัเลขที่ซับซ้อน (PLO 5.1) โดยการ
ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมขีั้นสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จรยิธรรม และความรับผดิชอบในทางวชิาชีพและ
สังคม (PLO 1.1) และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิง
วิชาการและวิชาชีพ (PLO 1.2) อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1) สามารถท างานเปน็ทีมร่วมกับผู้อื่นโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์
และมีประสิทธิภาพ (PLO 4.2) และสามารถวางแผนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
(PLO 4.3) พร้อมทั้งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายใน
ระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 5.2) 

ปีที่ 4 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
(PLO 2.1) สามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (PLO 2.2) 
และบูรณาการความรู้รว่มกับศาสตร์อื่นเพ่ือเสนอข้อบกพร่องและต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (PLO 2.3) 
เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (PLO 3.1) และ
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง (PLO 3.2)ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตวัเลขที่ซับซ้อน (PLO 5.1) โดยการ
ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมขีั้นสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จรยิธรรม และความรับผดิชอบในทางวชิาชีพและ
สังคม (PLO 1.1) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ (PLO 1.2) และสามารถชี้ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถ
ริเริ่มแนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณนั้นๆ (PLO 1.3) อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ใน
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 4.1) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (PLO 4.2) และสามารถวางแผนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง (PLO 4.3) พร้อมทั้งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (PLO 5.2)รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยค านึงถึงข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม (PLO 3.3) ซึ่งแสดงถึงการมีภาวะผู้น าในการปรับปรุงตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (PLO 4.4) 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 

 กรณีที่ไม่มี มคอ. 1 ให้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

          TQF 
   
PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 1.1 การใช้ทกัษะความรูท้างวิศวกรรมเคมีขั้นสูงโดยค านึงถงึ
จรรยาบรรณ จรยิธรรม และ ความรบัผิดชอบในทางวชิาชีพและสังคม 

     

PLO 1.2 มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิง วิชาการและวิชาชีพ 

     

PLO 1.3 สามารถชี้ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถริเริ่มแนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณน้ันๆ 

     

PLO 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจในเน้ือหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
ในหลักการและทฤษฎทีี่ส าคัญ 

     

PLO 2.2 สามารถประยกุต์ความรู้ที่ศึกษามาเพื่อแกป้ัญหาที่ซบัซ้อนได้
อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ ์

     

PLO 2.3 บูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นเพื่อเสนอข้อบกพร่อง
และต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

     

PLO 3.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามา
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

     

PLO 3.2 สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ 
อย่างลึกซึ้ง 

     

PLO 3.3 ใช้ดุลยพินิจในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยค านึงถึงข้อจ ากัดทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     

PLO 4.1 มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ในบทบาท
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

     

PLO 4.2 สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัผู้อ่ืนโดยมีปฏิสมัพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 

     

PLO 4.3 สามารถวางแผนในการวิเคราะห์และแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน
ได้ด้วยตนเอง 

     

PLO 4.4 มีภาวะผู้น าในการปรบัปรุงตนเองและพัฒนาองค์กรอย่าง
มีประสิทธภิาพ 

     

PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง 
รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัวเลขที่ซับซ้อน 

     

PLO 5.2 สามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับ
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 1.1 การใช้ทักษะความรู้ทาง
วิศวกรรมเคมีขั้นสูงโดยค านึงถึง
จรรยาบรรณ จรยิธรรม และความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม 
 

PLO 1.2 มีภาวะผู้น าในการส่งเสรมิ
ให้องค์กรประพฤติตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมทั้งเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ 
 

PLO 1.3 สามารถช้ีข้อบกพร่องของ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
และสามารถริเริ่มแนวทางในการ
พัฒนาจรรยาบรรณนั้นๆ 

 
1. สอดแทรกจรรยาบรรณและ

จริยธรรมในรายวิชา ต่างๆ  

2. สร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อให้
นิสิตช้ีข้อบกพร่องและริเริม่แนว
ทางแก้ไข 

 
1. ตรวจสอบอักขราวิสุทธิ์จาก

ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร ่
2. จ านวนนิสติมากกว่ารอ้ยละ 80     

ที่เข้าเรยีนตรงเวลา  
3. จ านวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 80  

ที่ส่งงานหรือท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

4. มีรายงานการทจุริตในการสอบต่ า
กว่าร้อยละ 5 จากวิชาสอบ
ทั้งหมด 

5. ร้อยละ 70 ของผู้ฟังที่มีความพึง
พอใจต่อข้อเสนอแนะในการชี้
ข้อบกพร่องและแก้ไขสถานการณ์
จ าลองที่สร้างขึ้น 
 
 

2. ด้านความรู้ 
PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งใน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
 

PLO 2.2 สามารถประยุกต์ความรูท้ี่
ศึกษามาเพื่อแก้ปัญหาที่ซบัซ้อนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
 

PLO 2.3 บูรณาการความรู้ร่วมกบั
ศาสตร์อื่นเพื่อเสนอข้อบกพร่องและ
ต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
1. การบรรยาย การสัมมนา 

น าเสนอผลงาน และการสอบใน
แต่ละวิชา 

2. การใช้กรณีศึกษาในการเรียน 
   การสอน 

3. มอบหมายงานเชิงโครงงานหรือ
รายงานเพื่อท าการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรวิชาชีพ 
และ/หรือหน่วงานวิชาการ 

 
1. ร้อยละ 80 ของนิสิตผา่นเกณฑ์

ประเมินของรายวิชา (สอบย่อย 
สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
และคะแนนการน าเสนอผลงาน) 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิมคีวามพึงพอใจต่อ
การน าเสนอร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO 3.1 วิเคราะห์ประเด็นปญัหาที่
ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 

PLO 3.2 สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
ซับซ้อนโดยใช้ศาสตรต์่างๆ อย่าง
ลึกซึ้ง 
 

PLO 3.3 ใช้ดุลยพินิจในการเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา และสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
โดยค านึงถึงข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
1. การบรรยาย การสัมมนา 

น าเสนอผลงาน และการสอบใน
แต่ละวิชา 

2. การใช้กรณีศึกษาในการเรียน 
การสอน 

3. การค้นคว้าและน าเสนองานวิจัย
ที่ใช้องค์ความรู้ที่ศึกษามาเพื่อ

อธิบายและแก้ปัญหาต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรวิชาชีพ 
และ/หรือหน่วงานวิชาการ 

 
1. ร้อยละ 80 ของนิสิตผา่นเกณฑ์

ประเมินของรายวิชา (สอบย่อย 
สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
และคะแนนการน าเสนอผลงาน) 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิมคีวามพึงพอใจต่อ
การน าเสนอร้อยละ 70 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
PLO 4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อองค์กรในบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

PLO 4.2 สามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นโดยมีปฏสิัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  
 

PLO 4.3 สามารถวางแผนในการ
วิเคราะห์และแก้ปญัหาที่ซับซ้อนได้
ด้วยตนเอง 
 

PLO 4.4 มีภาวะผู้น าในการปรับปรุง
ตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 

1. มอบหมายงานกลุม่ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา

ให้นิสิตได้แสดงบทบาทการเป็น
ผู้น า 

3. น าเสนองานท่ีไดร้ับมอบหมายต่อ
กลุ่มคนและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรวิชาชีพ 
และ/หรือหน่วงานวิชาการ 

 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของนิสิต มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีและสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประเมินจาก
งานกลุ่มที่ไดม้อบหมาย 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิมคีวามพึงพอใจต่อ
การน าเสนอร้อยละ 70 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง 
รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัว
เลขท่ีซับซ้อน 
 

PLO 5.2 สามารถสื่อสารเกี่ยวกับ
ทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับ
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายในระดับชาติ
และนานาชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
1. มีการสอนโดยใช้เทคโนโลยตี่างๆ 

เช่น โปรแกรม 
2. จัดการเรียนการสอนให้สบืค้น

โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. มีการให้นิสติน าเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

 
 

1. ร้อยละ 80 ของนิสิต สามารถใช้
โปรแกรมที่ผูส้อนระบไุด ้

2. ร้อยละ 80 ของนิสิต สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

3. ร้อยละ 80 ของนิสิต ผ่านเกณฑ์
การน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรียน 

 
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping)     
       (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิดเป็น

ค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามล าดับ 
1.2 การให้คะแนนแบบที่ไมม่ีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น ดุษฎีนิพนธ์ และรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน

แบบไม่นับหน่วยกิต จะให้คะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ U ซึ่งหมายถึงผล
การศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ I ซึ่งหมายถึงการประเมินยังไม่สมบูรณ์ W ซึ่งหมายถึงการงดเรียนโดย
ได้รับอนุมัติ และ au ซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินข้อสอบในรายวิชาที่รับผิดชอบ และประเมินผลการสอบของนิสิตในรายวิชา

ว่าบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในรายวิชานั้นๆ หรือไม ่ 
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง จะพิจารณาผล

การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากข้อสอบ รายงานที่นิสิตส่ง 
ตลอดจนการประเมินการสอนจากนิสิตในรายวิชานั้นๆ ว่าบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชานั้นๆ หรือไม่ ก่อนประกาศผลสอบ 

2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักจะประเมินรายงานความก้าวหน้าของการท าดุษฎีนิพนธ์ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทวนสอบผลการด าเนินงานจากรายงานความก้าวหน้า ทุกภาค
การศึกษา และในการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จะทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ว่าสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
หรือไม่ 

2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง จะพิจารณาผล
การประเมินในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีนั้น ว่าบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรส าหรับปีนั้นๆ หรือไม่  

2.5  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง จะพิจารณาผล
การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 



52 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 70 และ 71  
3.1 ส าหรับนิสิตที่มีแผนการเรียนแบบ 1.1 และ 1.2  

1) มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนด โดยแผนการเรียนแบบ 1.1 ไม่
เกิน 6 ปีการศึกษา และแผนการเรียนแบบ 1.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

2) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องได้ระดับคะแนนเป็น S 
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 
4) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
5) ผ่านการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดยได้ระดับคะแนนเป็น S 
6) ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ iThesis พร้อมแนบหลักฐาน

การเผยแพร่ผลงานตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
7) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 
 

3.2 ส าหรับนิสิตที่มีแผนการเรียนแบบ 2.1 และ 2.2  
1) มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนด โดยแผนการเรียนแบบ 2.1 ไม่

เกิน 6 ปีการศึกษา และแผนการเรียนแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
2) เรียนในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดครบถ้วน และได้ค่าระดับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 
4) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
5) ผ่านการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดยได้ระดับคะแนนเป็น S 
6) ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ iThesis พร้อมแนบหลักฐาน

การเผยแพร่ผลงานตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
7) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

ส าหรับนิสิตได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของแหล่งทุนนั้นแต่ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ

ต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
1.2 มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะสอน 

พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ได้แก่ 
การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผลการ
เรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และ
ผลิตสื่อการสอน เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

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

ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตราฐานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุณิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดย 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 

ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการจัดการศึกษามีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
1.3 น าแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของภาควิชาฯ โดยมีการ

ติดตามและรวบรวมข้อมูล มีการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร  

1.4 เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา  
1.5 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และผลการประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะ

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้านงานวิศวกรรมเคมีขั้นสูงที่ซับซ้อนได้ 
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่วิศวกรพึงมี และมีภาวะการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความผู้น าและ         
ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และน า เสนอผลงาน 
ทางด้านวิชาการด้วยภาษาอังกฤษที่ดี อีกทั้งมีทักษะการท าวิจัยที่ซับซ้อนได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือน าไปประยุกต์ต่อไป 
 

3. นิสิต 
         3.1 การรับนิสิต 
               การรับนิสิตเพ่ือเข้าเรียนในหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับ
คุณสมบัติของนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 
17 และ 18 
 

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคนตั้งแต่แรกเข้า ทั้งนี้อาจารย์

ที่ปรึกษาทางวิชาการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแผนการเรียนให้กับนิสิต  
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การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ จะค านึงถึงความเชี่ยวชาญสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว มีหน้าที่ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎี
นิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน
ในทุกรายวิชาในหลักสูตร จะก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) ประจ าสัปดาห์ เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษา  

 

3.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
การประเมินผลนิสิต มีรายละเอียดเป็นไปตาม หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

ของเล่มหลักสูตร โดยประกอบไปด้วย 
3.3.1 การประเมินผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
3.3.2 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดยกรรมการบริหารหลักสูตร  
3.3.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
 

3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ ให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงวิธีการประเมินและ
การตัดเกรดให้นิสิตรับรู้ร่วมกันตั้งแต่คาบแรกที่เรียนในแต่ละรายวิชา  
 

4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบการรับการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเป็นกลไกในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะความสามารถในการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้าน
การเรียนการสอน 

 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอน มี

การประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
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จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตามที่ก าหนด 

 

       4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับคณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง  จะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงกับสาขานั้นๆ 

หลักนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คือ คณาจารย์เหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร หรือเป็นผู้ที่ประสบการณ์จากการท างานจริง 
อย่างเชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเห็นภาพรวมของการท างานจริงในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษต้องเป็นตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีระบบควบคุมติดตามการจัดท าแผนการสอน
และการประเมินของทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
กล่าวคือ หนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล สามารถใช้บริการได้จากส านักหอสมุดกลางที่มีการ
บริหารจัดการและฐานข้อมูลที่นิสิตสามารถสืบค้นส าหรับการท าวิจัยได้อย่างสะดวก ในส่วนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย่างพอเพียง นอกจากนี้ในระดับภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีห้องท าการวิจัย 
อุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนและการท าวิจัย 

 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต ารา

เฉพาะทางที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับ
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา
นั้น จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
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ในส่วนของห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรการเรียนการสอนจะมีการจัดหา
เพ่ิมเติมอยู่อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีงบประมาณส าหรับจัดซื้อหนังสือ ต ารา 
และวารสารทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย นอกจากนี้ทางคณะฯ 
มีการเพ่ิมการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเคมีก็มีการ
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนปฏิบัติการและการท าวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการจัดพ้ืนที่
ส าหรับพบปะกันระหว่างอาจารย์และนิสิต เพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าการวิจัย 
 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง 

และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกในการใช้สือ่ของอาจารย์แล้ว ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สิ่งสนับสนนุ 
การเรียนรู้สื่อของนิสิตและอาจารย์ด้วย และในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จะดูแลความเพียงพอของ
เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางวิศวกรรมเคมี 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key performance indicators) 
7.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2  ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
   ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
   ของหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ 
   มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการ 
   ประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
   ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน   
   หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
   ที่รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีท่ีแล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับค าแนะน าด้านการจัดการเรียน   
   การสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
   วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
   หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม 8 8 9 10 10 

หมายเหตุ: X หมายถึง ได้ด าเนินงาน 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต 
การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว จะท าให้สามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การประเมินผลการเรียน ในระดับปริญญาเอก จะประเมินโดยการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
เค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จะมีการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินกิจการทางวิชาการทุกครั้ง เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การ
บรรยายพิเศษ เป็นต้น เพ่ือการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์ การสอน 

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่

ใช้ในการประเมินหลักสูตรผ่านการท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
ต่างๆ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี จะถูกน ามาพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นิสิตมีสมรรถนะตามท่ี
คาดหวังไว้ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต แบบประเมินของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับดุษฎีบัณฑิต เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับ
หลักสูตร โดยใช้หลักเกณฑ์การการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
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ภายในของคณะ ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรในรอบปี ซึ่งผลการประเมินจะถูกเสนอให้คณบดี
รับทราบ และกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อเสนอแนะในการประเมินแต่ละปีมาพัฒนาการบริหารหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูล จากผลการประเมินการสอนของ

อาจารย์ผู้สอน นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และจากข้อมูลที่ได้จาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพ่ือด าเนินการระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการหลักสูตรทั้งในภาพรวมหรือในแต่ละรายวิชา หลังจากนั้นจะด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข 1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
หมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
หมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2562 
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หมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

1) หมวดวิชาบังคับ 
1.1) รายวิชาบังคับท่ัวไป 
 

 50268164 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี        2(1-2-3) 
 Advanced Research Methods in Chemical Engineering 
เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป

ผลการวิจัย การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดท าบทความวิจัยเพื่อการ
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 

 

 50268264 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 

 

 50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 
Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar I 

การพัฒนาทักษะการน าเสนองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับ
งานดุษฎีนิพนธ์ และการสร้างองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนความเห็นกับ นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมเคมี 

Development of academic presentation skill relevant to the literature review 
related to their dissertation and integrate their knowledge by in-depth discussion with the 
other graduate students, faculty, researchers and external experts from industry   
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 50278265 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 
   Chemical Engineering and Applied Chemistry Seminar II 

การพัฒนาทักษะการน าเสนองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในงานดุษฎีนิพนธ์ และ
สร้างองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนความเห็นกับ นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม 

Development of academic presentation skill relevant to their dissertation 
progress and integrate their knowledge by in-depth discussion with the other graduate 
students, faculty, researchers and external experts from industry 

 

 50278366 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3   1(0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar and Applied Chemistry III  

การพัฒนาทักษะการน าเสนองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานดุษฎีนิพนธ์ และสร้างองค์ความรู้
จากการแลกเปลี่ยนความเห็นกับ นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม 

Development of academic presentation skill relevant to their dissertation and 
integrate their knowledge by discussion with the other graduate students, faculty, 
researchers and external experts from industry 
 
1.2) รายวิชาแกนบังคับ 
 50260164 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมี   3(3-0-6) 

 Advanced Thermodynamics of Chemical Systems 
การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบมหภาค พลังงาน

อิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การ
ประยุกต์ 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 
 

 50260264 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 

 



64 

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 
 

 50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering  
การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยาโดยรวมทั้ง 

อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพ้ืนผิวของของแข็ง  การออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ท่ีอุณหภูมิไม่คงที่และเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ  

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  
 

 50270164  หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
  Advanced Topics in Chemical Engineering 
  การเปิดมุมมองของนิสิตเกี่ยวกับนวัตกรรมในปัจจุบันจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจาก
อุตสาหกรรม การค้นคว้าและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่ และการน าเสนอไอเดียเชิง
ธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นให้กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม       
 Widening of students' perceptive relevant to the current innovation from 
industrial researchers and experts. Develop idea for innovation improvement through 
independent-study. Presentation via pitching their business idea of innovation to 
industrial researchers and experts  
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2) หมวดวิชาเลือก 
2.1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
 50261164 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 
 

 50261264 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 
 

 50261364 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์  3(3-0-6) 
 Applied Surface and Colloid Chemistry 
หลักการทางเคมีพ้ืนผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพ้ืนผิว 

การเปียก การดูดซับ ระบบสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ 
จลนพลศาสตร์ของการรวมตัว จลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี 

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 
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 50261464 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 

 

 50261564 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 
parmaceutical applications; nanomaterials sensors; materials for energy and 
environmental applications 
 

 50261664 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 
 

 50261764 วิศวกรรมพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 Polymer Engineering 
เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ที่ทันสมัย คอมโพสิตพอลิเมอร์ เยื่อเลือกผ่าน 

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

polymer membrane; functional polymer; polymer nanotechnology 
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 50261864 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
  Advanced Mathematics for Chemical Engineering  

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ์สามัญ 
สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิเคราะห์เชิงตัวเลข วธิีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอ่ืนๆ  

Application of advanced mathematical techniques for chemical engineering 
problems; ordinary differential equation; partial differential equation; numerical method; 
approximation method and other advanced mathematical methods 

 

2.2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ์ 
 50262164 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

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

 50262264 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
   Special Topics in Chemical Engineering 

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี  
Current interesting knowledge and technology in chemical engineering 

 

 50262364 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   Special Topics in Environmental Engineering  

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Current interesting knowledge and technology in environmental engineering 

 

 50262464 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 
 

 50262564 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
   Special Topics in Energy Management  

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านการจัดการพลังงาน  
Current interesting knowledge and technology in energy management 
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 50262664 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี  3(3-0-6) 
   Special Topics in Biochemical Engineering  

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวเคมี  
Current interesting knowledge and technology in biochemical engineering 

 

 50262764 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
   Special Topics in Material Engineering 

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านวัสดุวิศวกรรม  
Current interesting knowledge and technology in material engineering 
 

 50262864 การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ  3(3-0-6) 
   Programmable Logic Control and Automation 

หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ชนิดอุปกรณ์ควบคุมในระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์ 
ค าสั่งตั้งเวลา ค าสั่งนับจ านวน ค าสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล ค าสั่งทางคณิตศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจจับในงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคนและเครื่องจักร 
  Fundamental of control system in industry factory; types of controller in 
automation; programmable logic controller (PLC) ; Ladder programming; timer; counter; 
data transfer instructions; arithmetic operation instructions; sensors in industry 
automations; Human-Machine Interface (HMI) 
 

 50262964 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
   Internet of Things for Chemical Engineering 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
อุปกรณ์ควบคุมส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์เข้ากับระบบ
อินเทอร์เน็ต การควบคุมการท างานของแอคชูเอเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของ
อุปกรณ์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล การแสดงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ในอุตสาหกรรม 

Introduction to Internet of things ( IoT) ; IoT application; IoT controller and 
gateway; connecting sensors and actuators to Internet; controlling actuators via network; 
data storing and processing; data plotting; data analytics; industrial IoT 
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3) ดุษฎีนิพนธ์ 
 50289864 ดุษฎีนิพนธ์       48(0-0-144)  
  Dissertation  
 การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน 
การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 2 
บทความ ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่มกีารอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล 
การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า 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 for national/internation journal at least 2 
research papers within 3 years; citations and international bibliographic systems; abstract 
preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of researchers; ethics in 
publishing academic works  
 

 50289964 ดุษฎีนิพนธ์       72(0-0-216)  
  Dissertation  
 การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน    การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน 
การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 2 
บทความ ภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ม ี การอ้างอิงผลงานของ ผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ
สากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย 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 for national/internation journal at least 2 
research papers within 4 years; citations and international bibliographic  systems; abstract 
preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of researchers; ethics in 
publishing academic works  
 

 50299864 ดุษฎีนิพนธ์       36(0-0-108)  
  Dissertation  
 การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน 
การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 
บทความ ภายในระยะเวลา 2 ปี ที่มกีารอ้างอิงผลงานของ ผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ
สากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย 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 for national/internation journal at least 1 
research paper within 2 years; citations and international bibliographic systems; abstract 
preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of researchers; ethics in 
publishing academic works  
 

 50299964 ดุษฎีนิพนธ์       48(0-0-144)  
  Dissertation  
 การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน 
การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 
บทความ ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่มกีารอ้างอิงผลงานของ ผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ
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สากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย 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 78 
conducts; result processing and analysis; result synthesis; result discussion; full research 
report compilation; research article authoring for national/internation journal at least 1 
research paper within 3 years; 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) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
ประสบการณ์สอน 

 ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

งานวิจัย 
ณัฐพันธุ์ สนั่นนาม, เลิศฤทธิ์ ลิ้มสุรัตน์, และไพลิน เงาตระการวิวัฒน์. (๒๕๖๒). การเจือวาเนเดียม

ออกไซด์ด้วยทองแดงในขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 
๓, ๒๗๙-๒๙๑.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

Ngaotrakanwiwat, P., Heawphet, P., & Rangsunvigit, P. (2020). Enhancement of  

photoelectrochemical cathodic protection of copper in marine condition by Cu-doped 

TiO2. Catalysts, 10, 146. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Junsukhon, A., & Ngaotrakanwiwat, P. (2019) Effects of CuS:WO3 ratio on the 

photochromic properties of CuS-WO3 film. Materials Today: Proceedings, 17, 1780-1786. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Buama, S., Junsukhon, A., Ngaotrakanwiwat, P., & Rangsunvigit, P. (2017) Validation of 
energy storage of TiO2-NiO/TiO2 film by electrochemical process and photocatalytic 
activity. Chemical Engineering Journal, 309, 866-872. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Sangpraserdsuk, T., Phiriyawirut, M., Ngaotrakanwiwat P., & Wootthikanokkhan, J. (2017). 

Mechanical, optical, and photochromic properties of polycarbonate composites 
reinforced with nano-tungsten trioxide particles. Journal of Reinforced Plastics and 
Composites, 36, 1168-1182. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 
 
 
 

http://www.info.scopus.com)/
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(2) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย  
ประสบการณ์สอน 

 ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

งานวิจัย 
ปฏิภาณ บุญรวม, ปิยฉัตร วฒันชัย, สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ, และเสฎฐกรณ์ อุปเสน. (๒๕๖๓). การ

สังเคราะห์  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลเล็กจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยี
พลาสมาแบบไม่มีความร้อน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๒
(๑), ๗๕-๘๒. 

  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
Boonruam, P., & Wattanachai, P. (2021). Effects of chemical compositions of chitosan-

Based hydrogel on properties and collagen Release. ASEAN Engineering Journal, 
11(2), 85-100. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Boonruam, P., Soisuwan, S., Wattanachai, P., Morillas, H., & Upasen S. (2020). Solvent 

effect on zero-valent iron nanoparticles (nZVI) preparation and its thermal 
oxidation characteristic. ASEAN Engineering Journal, 10(2), 1-12. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Upasen, S., Naeramitmarnsuk, K., Antonio, C., Roces, S., Morillas, H., & Wattanachai, P. 
(2019). Acid-pepsin soluble collagen from saltwater and freshwater fish scales. 
Engineering Journal, 23(5), 183-195. 

  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Wattanachai, P. (2019). Calcium carbonate Instead of cornstarch as the releasing agent for  

 powder-free surgery gloves. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 
41(4), 777-782. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Upasen, S., & Wattanachai, P. (2018). Packaging to prolong shelf life of preservative-free  

white bread. Heliyon, 4(9), 1-21. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Buasathain, B., Antonio, C., & Wattanachai, P. (2018). Open loop recycling of recycled  

 polypropylene for motorcycle saddle application. ASEAN Journal of Chemical 
Engineering, 17(2), 60-76. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

http://www.info.scopus.com)/
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 (3) นางสาววชิรา ดาวสุด  
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 
Daosud, W., Hussain, M. A., & Kittisupakorn, P. (2020). Neural network-based hybrid  

 estimator for estimating concentration in ethylene polymerization process: An 
Applicable Approach.  Engineering Journal, 24(2), 29-39. 

  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Daosud, W., Kittisupakorn, P., Fikar, M., Lucia, S., & Paulen, R. (2019). Efficient robust  
  nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A 
  neural networks based approach. Computer Aided Chemical Engineering, 46, 1261-1266. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Kittisupakorn, P., Somsong, P., Hussain, M. A., & Daosud, W. (2017). Improving of crystal size  
  distribution control based on neural network-based hybrid model for purified  
  terephthalic acid batch crystallizer. Engineering Journal, 21(7), 319-331. 

  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Daosud, W., Thampasato, J., & Kittisupakorn, P. (2017). Neural network based modeling and  
 control for a batch heating/cooling evaporative crystallization process. Engineering 

Journal. 21(1), 127-144. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Daosud W., Hussain, M. A., & Kittisupakorn, P. (2017). EKF-NN based hybrid estimator for 
ethylene polymerization process. Computer Aided Chemical Engineering, 40, 1459-1464. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 

(4) นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

งานวิจัย 
Upasen, S., Boonruam, P., Panpranot, J., Soisuwan, S., & Praserthdam, P. (2020). Catalytic  

activity of vanadium oxide doped with palladium nanoparticles on oxidation of 5- 
Hydroxymethylfurfural. ASEAN Engineering Journal, 10(2), 13-23. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

http://www.info.scopus.com)/
http://www.info.scopus.com)/
http://www.info.scopus.com)/
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Saranyachote, G., Wongkum, W., Numthananuttakul, K., Wongboonsin, S., & Soisuwan, S.  
(2019). Carbon dioxide reduction via 5A zeolite supported nickel catalysts, AIP 
Conference Proceeding, 2085. 020063-1 – 020063-6. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Wisaijorn, W., Poo-arporn, Y., Marin, P. , Ordonez, S., Assabumrungrat, S., Praserthdam, P.,  
& Soisuwan, S. (2017). Reduction of carbon dioxide via catalytic hydrogenation over  
copper-based catalysts modified by oyster shell-derived calcium oxide. Journal of  
Environmetal Chemical Engineering, 5, 3115-3121.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

หนังสือ 
สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ. (๒๕๖๑) เคมีฟิสิกัลส าหรับวิศวกรรมเคมีและวิทยาศาสตร์ประยุกต.์ 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด.  ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๖๘-๒๓๒-๐. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Upasen, S., Naeramitmarnsuk, K., Antonio, C., Roces, S., Morillas, H., & Wattanachai, P. 

(2019). Acid-pepsin soluble collagen from saltwater and freshwater fish scales. 
Engineering Journal, 23(5), 183-195. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Morillas, H., Upasen, S., Maguregui, M., Marcaida, I., Gallego-Cartagena, E., & Silva, L. F. O. 
(2019). Evaluating sulfates and nitrates as enemies of the recent constructions: 
spectroscopic and thermodynamical study. Journal of Raman Spectroscopy, 50(3), 
436-446. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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Morillas, H., Iker, M. I., Maguregui, M., Upasen, S., Gallego-Cartagena, E., & Madariaga, J. M. 
(2019). Hazardous elements (HEs) as suspended PM10 and PM2.5 metals and 
metalloids in secondary marine aerosol from ships traffic, industries, road traffic and 
power plant emissions environment. Journal of Cleaner Production, 226, 369-378. 

 (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
Upasen, S., & Wattanachai, P. (2018). Packaging to prolong shelf life of preservative-free 

white bread. Heliyon, 4(9), 1-21. 
  (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(9) นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค   
ประสบการณ์สอน  

 ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

งานวิจัย  
Santasnachok, M. , Sutheerasak, E. , Ruengphrathuengsuka, W. , Chinwanitcharoen, C.  & 

Sathaporn C. (2021). Use of diesel mixed with ethanol and ethyl acetate for alternative 
fuel in a high-speed diesel engine. ASEAN Engineering Journal, 11(2), 25-36. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Santasnachok, M. , Sutheerasak, E. , Ruengphrathuengsuka, W. , & Chinwanitcharoen, C. 
(2019). The ability to use 50% biodiesel and supercharging syngas in dual fuel mode 
for a turbocharging diesel-engine generator.  International Journal of Mechanical 
Engineering and Robotics Research, 9(1), 71-75.  
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Santasnachok, M. , Sutheerasak, E. , Ruengphrathuengsuka, W. , & Chinwanitcharoen, C. 
( 2019) .  Performance analysis of a diesel- engine generator using ethyl ester 
synthesized from anhydrous ethanol and NaOH. International Journal of Electrical 
and Electronic Engineering & Telecommunications, 8(2), 108-112. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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(10) นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม   
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

งานวิจัย 
ธนวัฒน์ ราชภิรมย์, ณัฏฐิณี ธรีกุลกิตติพงศ์, และวิทวัส แจ้งเอ่ียม. (๒๕๖๒). การผลิตสารลีแวนด้วยเอนไซม์

ลีแวนซูเครสเพื่อการเพ่ิมมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรม, วารสารวิจัยรามค าแหง (วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี). ๒๒(๒), ๓๕-๔๒.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที ่๒) 

Thakham, N., Thaweesak, S., Teerakulkittipong, N., Traiosot, N., Kaikaew, A., Lirio, G. A., & 

Jangiam, W. (2020). Structural characterization of functional ingredient levan 

synthesized by bacillus siamensis isolated from traditional fermented food in 

Thailand, International Journal of Food Science, 2020, 1-12.  

(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Rithidech K. N., Reungpatthanaphong, P., Tungjai, M., Jangiam, W., Honikel, L., & Whorton, 

E. B. (2018). Persistent depletion of plasma gelsolin (pGSN) after exposure of mice 

to heavy silicon ions, Life Sciences in Space Research, 17, 83-90.  

(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Jangiam, W., Udomtanakunchai, C., Reungpatthanaphong, P., Tungjai, M., Honikel, L., Gordon,  

C. R., & Rithidech, K. N. (2018). Late effects of low-dose radiation on the bone 

marrow, lung, and testis collected from the same exposed BALB/cJ mice. Dose-

Response, 16, 1-13.  

(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 
 

 (11) นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ์  
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2552–2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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งานวิจัย 
Peerakiatkhajohn, P., Yun, JH., Butburee, T., Chen, H., Thaweesak, S., Lyu, M., S., Wang, H., 

& Wang, L. (2020). Bifinctional photoelectrochemical process for humic acid 
degradation and hydrogen production using multi-layered p-type Cu2O photoelectrodes 
with plasmonic Au@TiO2. Journal of Hazardous Materials, 402, 123533. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Butburee, T., Sun, Z., Centeno, A., Xie, F., Zhao, Z., Wu, D., Peerakiatkhajohn, P., 
Thaweesak, S., Wang, H., & Wang, L. (2019). Improved CO2 photocatalytic 
reduction using a novel 3-component heterojunction. Nano Energy, 62, 426-433. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Xiao, M. , Luo, B. , Thaweesak, S. , & Wang, L.  ( 2018) .  Noble- metal- free MoS2/ Ta3N5 
heterostructure photocatalyst for hydrogen generation. Progress in Natural Science. 
Materials International, 28(2), 189-193. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 

Thaweesak, S., Lyu, M., Peerakiatkhajohn, P., Butburee, T., Luo, B., Chen, H., & Wang, L. 
(2017). Two-dimensional g-C3N4/Ca2Nb2TaO10 nanosheet composites for efficient 
visible light photocatalytic hydrogen evolution. Applied Catalysis B: 
Environmental, 202, 184-190. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Wang, S., Yun, J.-H., Luo, B., Butburee, T., Peerakiatkhajohn, P., Thaweesak, S., Xiao, M., & 
Wang, L.  (2017) .  Recent progress on visible light responsive heterojunctions for 
photocatalytic applications. Journal of Materials Science & Technology, 33(1), 1-22. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

Xiao, M., Wang, S., Thaweesak, S., Luo, B., & Wang, L. (2017). Tantalum (Oxy) nitride: 
narrow bandgap photocatalysts for solar hydrogen generation. Engineering, 3(3), 
365-378. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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หมายเลข 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
1.3 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
2.3 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
4.3 

PLO 
4.4 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

1) หมวดวิชาบังคับ 

1.1) รายวิชาบังคับท่ัวไป 

50268164 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง
วิศวกรรมเคมี 

               

50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
                

50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์ 1 

               

50278264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์ 2                

50278364 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์ 3                
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
1.3 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
2.3 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
4.3 

PLO 
4.4 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

1.2) รายวิชาแกนบังคับ 

50260164 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบ
ทางวิศวกรรมเคมี 

               

50260264 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนขั้นสูงใน
กระบวนการทางเคมี 

               

50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง 
 

               

5027016 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 
     

               

2) หมวดวิชาเลือก 

2.1) กลุ่มวิชากระบวนการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
50261164 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ
วัสดุขั้นสูง 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
1.3 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
2.3 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
4.3 

PLO 
4.4 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

50261264 พลังงานสะอาด 
 

               

50261364 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 
 

               

50261464 การจ าลองและการวิเคราะห์
กระบวนการ 

               

50261564 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 
 

               

50261664  วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี 

               

50261764 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 

               

50261864 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับ
วิศวกรรมเคมี 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
1.3 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
2.3 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
4.3 

PLO 
4.4 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

2.2) กลุ่มวิชาตามพ้ืนฐานงานดุษฎีนิพนธ์ 

50262164 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทาง
วิศวกรรมเคมี 

               

50262264 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 
                

50262364 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

               

50262464 หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการใน
อุตสาหกรรม 

               

50262564 หัวข้อพิเศษทางการจัด
การพลังงาน 

               

50262664 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 
                

50262764 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
1.3 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
2.3 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
4.3 

PLO 
4.4 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

50262864 การควบคุมแบบตรรกะและ
ระบบอัตโนมัติ 

               

50262964 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับ
วิศวกรรมเคมี 

               

3) หมวดวิชาเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ 

50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
 

               

50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
 

               

50299864 ดุษฎีนิพนธ์ 
 

               

50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

   PLO 1.1 การใช้ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูงโดยค านึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และ ความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม 
    PLO 1.2 มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
    PLO 1.3 สามารถชี้ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถริเริ่มแนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณนั้นๆ 
    2. ความรู้ 

   PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
   PLO 2.2 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   PLO 2.3 บูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือเสนอข้อบกพร่องและต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
   3. ทักษะทางปัญญา 

   PLO 3.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   PLO 3.2 สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซ้ึง 
   PLO 3.3 ใช้ดุลยพินิจในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยค านึงถึงข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

   PLO 4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   PLO 4.2 สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
   PLO 4.3 สามารถวางแผนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
   PLO 4.4 มีภาวะผู้น าในการปรับปรุงตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัวเลขที่ซับซ้อน 
PLO 5.2 สามารถสื่อสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

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

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

 
คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

     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 

จ านวนหน่วยกิต 

     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 

 
คงเดิม 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) แบบ 1.1 
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต 
2) แบบ 1.2 
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ดุษฎีนิพนธ์    72 หน่วยกิต 
3) แบบ 2.1 
 หมวดวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    36 หน่วยกิต 
4) แบบ 2.2 
          หมวดวชิาบังคับ     18 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์     48 หน่วยกิต 
 
 

1) แบบ 1.1 
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต 
2) แบบ 1.2 
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ดุษฎีนิพนธ์    72 หน่วยกิต 
3) แบบ 2.1 
 หมวดวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    36 หน่วยกิต 
4) แบบ 2.2 
          หมวดวชิาบังคับ     18 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์     48 หน่วยกิต 
 

 
คงเดิม 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
3) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย 
4) นางสาววชิรา ดาวสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
2) นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย 
3) นางสาววชิรา ดาวสุด 
 

 
ปรับเปลี่ยน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  

50258159 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 
Advanced Research Methods in 
Chemical Engineering 

2(1-2-3) 
 

50268164 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 
Advanced Research Methods in 
Chemical Engineering 

2(1-2-3) 
 

ปรับรหัสวิชา 

50258259 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Seminar 

1(0-2-1) 50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Seminar 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา 

   50278164 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 1
    

1(0-2-1) เพ่ิมรายวิชา 

   50278264 
 

สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-1) เพ่ิมรายวิชา 

   50278364 
 

สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 3 1(0-2-1) เพ่ิมรายวิชา 

50250159 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Advanced Mathematics for Chemical 
Engineering 

3(3-0-6)    ลดรายวิชา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

50250259 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรม
เคมี 
Advanced Thermodynamics for 
Chemical Systems 

3(3-0-6) 50260164 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางวิศวกรรม
เคมี 
Advanced Thermodynamics for 
Chemical Systems 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50250359 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงใน
กระบวนการทางเคมี 
Advanced Transport Phenomena in 
Chemical Processes 

3(3-0-6) 50260264 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงใน
กระบวนการทางเคมี 
Advanced Transport Phenomena in 
Chemical Processes 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50250459 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 
Advanced Chemical Reaction 
Engineering 

3(3-0-6) 50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 
Advanced Chemical Reaction 
Engineering 
 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50270159 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  
Advanced Topics in Chemical 
Engineering     
   

3(3-0-6) 50270164 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี  
Advanced Topics in Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก  

50261159 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 
Advanced Materials Characterization 

3(3-0-6) 50261164 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 
Advanced Materials Characterization 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261259 พลังงานสะอาด 
Clean Energy 

3(3-0-6) 50261264 พลังงานสะอาด 
Clean Energy 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261359 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 
Applied Surface and Colloid Chemistry 

3(3-0-6) 50261364 เคมีคอลลอย์และพ้ืนผิวประยุกต์ 
Applied Surface and Colloid Chemistry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261459 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ
Process Analysis and Simulation 

3(3-0-6) 50261464 แบบจ าลองและการวิเคราะห์กระบวนการ
Process Analysis and Simulation 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261559 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้านMaterials 
for Special Applications 

3(3-0-6) 50261564 วัสดุส าหรับการใช้งานเฉพาะด้านMaterials 
for Special Applications 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261659 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
Petroleum and Petrochemical 
Engineering 

3(3-0-6) 50261664 วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
Petroleum and Petrochemical 
Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261759 วิศวกรรมพอลิเมอร์  
Polymer Engineering 

3(3-0-6) 50261764 วิศวกรรมพอลิเมอร์  
Polymer Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

   50261864 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Advanced Mathematics for Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

50262159 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                           
Industrial Special Topics in Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) 50262164 หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                           
Industrial Special Topics in Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262259 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี   
Special Topics in Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) 50262264 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี   
Special Topics in Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262359 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Special Topics in Enviromental 
Engineering 

3(3-0-6) 50262364 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Special Topics in Enviromental 
Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262459 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการใน
อุตสาหกรรม   
Special Topics in Operation 
Management in Industry 

3(3-0-6) 50262464 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการใน
อุตสาหกรรม   
Special Topics in Operation 
Management in Industry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

50262559 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน  
Special Topics in Energy Management 

3(3-0-6) 50262564 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน  
Special Topics in Energy Management 

 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262659 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี  
Special Topics in Biochemical 
Engineering 

3(3-0-6) 50262664 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี  
Special Topics in Biochemical 
Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม   
Special Topics in Material Engineering 

3(3-0-6) 50262764 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม   
Special Topics in Material Engineering 

 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   50262864 การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ 
Programmable Logic Control and 
Automation 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 

   50262964 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับวิศวกรรม
เคมี 
Internet of Things for Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์  

50289859 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

48  
(0-0-144) 

50289864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

48  
(0-0-144) 

ปรับรหัสวิชา 

50289959 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

72 
(0-0-216) 

50289964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

72 
(0-0-216) 

ปรับรหัสวิชา 

50299859 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

36 
(0-0-108) 

50299864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

36 
(0-0-108) 

ปรับรหัสวิชา 

50299959 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

48  
(0-0-144) 

50299964 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

48  
(0-0-144) 

ปรับรหัสวิชา 
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 การวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จาก
ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ดังนี้  
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุา สุทธิเรืองวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
3. คุณนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ CTO (Polyolefin &Vinyl Business), SCG 
4. ดร.วีรภัทร์ ตันตยาคม Division manager (Corporate Strategy and Planning), 

PTT Global Chemical Public Company Limited 
  
 โดยมีการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังรายงานการประชุม  
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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