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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บางแสน คณะวิศวกรรมศาสตร9 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
 

หมวดที ่1 ขFอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัส:     T20162164603013 

ภาษาไทย:     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาษาอังกฤษ:     Master of Engineering Program in Chemical Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering (Chemical Engineering) 

อักษรยEอภาษาไทย:  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

อักษรยEอภาษาอังกฤษ:  M.Eng. (Chemical Engineering) 

3. วิชาเอก  - ไมEมี – 

4. จำนวนหน?วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 ไมEน+อยกวEา 36 หนEวยกิต 

แผน ก แบบ ก2  ไมEน+อยกวEา 36 หนEวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

þ หลักสูตรปริญญาโท 2 ปz 

5.2 ภาษาท่ีใชJ 

þ หลักสูตรจัดการศึกษาเป_นภาษาไทย 

o หลักสูตรจัดการศึกษาเป_นภาษาตEางประเทศ (ระบุภาษา) 

o หลักสูตรจัดการศึกษาเป_นภาษาไทยและภาษาตEางประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขJาศึกษา 

o รับเฉพาะนิสิตไทย 

o รับเฉพาะนิสิตตEางชาติ 

þ รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตEางชาติ (นิสิตตEางชาติสามารถส่ือสารและใช+ภาษาไทยได+ดี) 
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5.4 ความร?วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  

þ เป_นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

o เป_นหลักสูตรท่ีได+รับความรEวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 ช่ือสถาบัน................................................................................................... 

 รูปแบบของความรEวมมือสนับสนุน 

 o EEC model  

 o CWIE 

 o อ่ืน ๆ ระบุ .............................................................   

o เป_นหลักสูตรรEวมกับสถาบันอ่ืน 

ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 

รูปแบบของการรEวม 

o รEวมมือกัน โดยสถาบันฯ เป_นผู+ให+ปริญญา 

o รEวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป_นผู+ให+ปริญญา 

o รEวมมือกัน โดยผู+ศึกษาอาจได+รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวEา 2 

สถาบัน) 

5.5 การใหJปริญญาแก?ผูJสำเร็จการศึกษา  

þ ให+ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

o ให+ปริญญามากกวEา 1 สาขาวิชา (เชEน ทวิปริญญา) 

o อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

þ หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2564   เปcดสอน ภาคต+น พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน 2564) 

o สภาวิชาการให+ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี ...................... 

วันท่ี ........... เดือน ………………...พ.ศ. ...2564......... 

o สภามหาวิทยาลัยให+ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี ................ 

วันท่ี ......... เดือน ......................พ.ศ. ...2564...... 

o สภาวิชาชีพ......................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี ............................. 

วันท่ี ............. เดือน ......................พ.ศ. ................ 

7. ความพรJอมในการเผยแพร?หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร+อมในการเผยแพรEคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2552 ในปzการศึกษา 2565  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดJหลังสำเร็จการศึกษา 

วิศวกรเคมี วิศวกรออกแบบหรือควบคุมระบบท่ีเก่ียวข+องกับอุตสาหกรรมเคมี 

ผู+ประกอบการท่ีเก่ียวข+องกับวิศวกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเคมี 
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นักวิชาการหรือนักวิจัย 

อาจารย\สถาบันอุดมศึกษา 

9. อาจารย\ผูJรับผิดชอบหลักสูตร 

(1) นางสาวป_ยฉัตร วัฒนชัย เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-2099-0040x-xx-x 

Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, England พ.ศ. 2545 

M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกEน  พ.ศ. 2538 

ตำแหน?งทางวิชาการ รองศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 7 เร่ือง 

 

(2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน\ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-1021-0119x-xx-x 

Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547 

M.S. (Petrochemical Technology) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

ตำแหน?งทางวิชาการ รองศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 5 เร่ือง 

 

(3) นางสาววชิรา ดาวสุด เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-2501-0062x-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 

ตำแหน?งทางวิชาการ ผู+ชEวยศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 5 เร่ือง   

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

þ ในสถานท่ีต้ัง 

o นอกสถานท่ีต้ัง ได+แกE ...................................... 

11. สถานการณ\ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปfนตJองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ\หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผEานจากยุคของการขับเคลื่อนประเทศด+วยการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

หนักไปสูEการขับเคลื่อนด+วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือยุคของ Thailand 4.0 โดยรัฐบาลได+กำหนดแผน

ยุทธศาสตร\หนึ ่งเพื ่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู Eยุค Thailand 4.0 คือ เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ด+วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ตEอยอดความสำเร็จมาจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกวEา 30 ปzที่ผEานมา โดย

มีเป†าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการสEงเสริมการลงทุนซึ่งจะเป_นการยกระดับอุตสาหกรรมของ

ประเทศเพิ ่มความสามารถในการแขEงขันและทำให+เศรษฐกิจของไทยเติบโตได+ในระยะยาว โดยใน
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ระยะแรกจะเป_นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให+เป_นพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยEางเป_นระบบและมีประสิทธิภาพ  

เนื ่องจากเป_นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที ่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปcโตรเคมี 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส\ และอุตสาหกรรมยานยนต\และชิ้นสEวน  รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 

model ซึ่งเป_นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค\รวม ท่ีมุEงพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร+อมกัน ได+แกE เศรษฐกิจ

ชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุEงเน+นการใช+ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร+างมูลคEาเพิ่ม โดย

เน+นการพัฒนาเป_นผลิตภัณฑ\มูลคEาสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึง

การนำวัสดุตEาง ๆ กลับมาใช+ประโยชน\ให+มากท่ีสุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยูEภายใต+เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) ซึ่งเป_นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมEได+มุEงเน+นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเทEานั้น แตEต+อง

พัฒนาควบคูEไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล+อมได+อยEางสมดุลให+เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไป

พร+อมกัน เพื ่อให+เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอยEางเป_นรูปธรรม  มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู Eในจุด

ยุทธศาสตร\ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ดังนั้นพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาองค\

ความรู+ขั ้นสูงและบุคลากรด+านวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีอยEางตEอเนื่องและรวดเร็ว  เพื่อรองรับการ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญตEอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอยEางย่ิง

การออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต การจัดการพลังงานท่ีเก่ียวข+องกับกระบวนการผลิต รวมถึงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ\ ล+วนแตEอาศัยองค\ความรู+ทางด+านวิศวกรรมเคมี ดังนั้น  การผลิตมหาบัณฑิตทางด+าน

วิศวกรรมเคมีที่มีความรู+ ความสามารถในวิจัยและบูรณาการความรู+ด+านวิศวกรรมเคมีกับสาขาอื่นท่ี

เก่ียวข+อง จึงเป_นหน+าท่ีสำคัญของหนEวยงานระดับอุดมศึกษา 

11.2 สถานการณ\หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยูEในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 

EEC) ซึ่งจะเกี่ยวข+องกับการผลิตในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปcโตรเคมี 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส\ และอุตสาหกรรมยานยนต\และชิ้นสEวน ความเจริญทางเทคโนโลยียEอมสEงผล

กระทบทางสิ ่งแวดล+อม สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู Eโดยรอบ การพัฒนาอุตสาหกรรมให+มี

ประสิทธิภาพจึงจำเป_นต+องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม ตลอดจน สุขภาพ สังคม และวัฒนธรรมใน

ภาคตะวันออก เพื่อให+สEงผลกระทบในเชิงบวกมากกวEาผลกระทบในเชิงลบ  ดังนั้นจึงมีความจำเป_นในการ

พัฒนาการศึกษาให+มีมาตรฐานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือรองรับกับการพัฒนาทางด+านสังคมและ

วัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจาก ขJอ 11.1 และ 11.2 ต?อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขJองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ให+มีความสอดคล+องกับสถานการณ\ป£จจุบัน

ที ่ต+องการวิศวกรที ่มีความรู+ ความสามารถขั ้นสูง สามารถวิเคราะห\และแก+ป£ญหาที ่ซับซ+อนทางด+าน

อุตสาหกรรมเคมี จนนำมาสูEการสร+างองค\ความรู+ใหมEทางด+านวิศวกรรมเคมี  โดยการใช+ความรู+ทางวิศวกรรม
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เคมีพร+อมไปกับความรู+ในด+านอื่นๆ เชEน ป£ญญาประดิษฐ\ (AI), ระบบอัตโนมัติ (Automation), อินเทอร\เน็ต

ของสรรพสิ่ง (IoT) วิทยาศาสตร\ข+อมูล (Data Science) เป_นต+น เพื่อให+ทันตEอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค

ดิจิทัล  อีกทั ้งมุ Eงเน+นผลิตมหาบัณฑิตที ่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตEอสังคม (Social 

Responsibility) และมีทักษะในการสื่อสารด+วยภาษาอังกฤษได+ สามารถรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นอกจากนั้นยังสามารถตอบสนองความต+องการ

ของตลาดแรงงาน สังคมและรองรับการพัฒนาประเทศอยEางย่ังยืน  

12.2 ความเก่ียวขJองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการ

สEงเสริมกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตEางๆ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ได+ระบุ 

บทบาท หน+าที่ และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพาวEา “ให+มหาวิทยาลัยเป_นสถาบันการศึกษาและ

การวิจัย มีวัตถุประสงค\ให+การศึกษาดำเนินการและสEงเสริมงานวิจัย เพื่อสร+างและพัฒนาองค\ความรู+และ

เทคโนโลยี ให+บริการวิชาการ  ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุน

กิจกรรมของรัฐและท+องถ่ิน และการมีสEวนรEวมในการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล+อม”  

โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนี้ สอดคล+องกับพันธกิจในด+าน

การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู+ ความสามารถวิเคราะห\

และแก+ป£ญหาทางด+านวิศวกรรมเคมี จนนำมาสูEการสร+างองค\ความรู+ใหมEทางด+านวิศวกรรมเคมีรEวมกับ

ความรู+ในด+านอ่ืนๆ เชEน ป£ญญาประดิษฐ\ (AI), ระบบอัตโนมัติ (Automation), อินเทอร\เน็ตของสรรพส่ิง (IoT) 

วิทยาศาสตร\ข+อมูล (Data Science) เป_นต+น เพื่อรองรับการยกระดับเศรษฐกิจไปสูE “ไทยแลนด\ 4.0” 

โดยเฉพาะอยEางย่ิงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการพัฒนา

เศรษฐกิจ BCG model ซึ ่งท่ีตั ้งของมหาวิทยาลัยอยู Eในพื ้นที ่ภาคตะวันออกของประเทศ มีนิคม

อุตสาหกรรมจำนวนมากอยูEล+อมรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จึงนับเป_นจุดเดEนของหลักสูตรน้ี 

13. ความสัมพันธ\ (ถJามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป_ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (เช?น 

รายวิชาท่ีเป_ดสอนเพ่ือใหJบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตJองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 กลุ?มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรท่ีเป_ดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- ไมEมี - 

13.2 กลุ?มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรท่ีเป_ดสอนใหJ ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ตJองมาเรียน 

- ไมEมี - 

13.3 การบริหารจัดการ 

- ไมEมี - 
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หมวดที ่2 ขFอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 

-ปรัชญา- 

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาการท่ี

ทันสมัย เช่น ความรู้ทางดิจิทัล การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการวิจัยและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเคมีได้

อย่างเหมาะสม ควบคู่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ  
 

-ความสำคัญ- 

หลักสูตรน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูEยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะ

อยEางยิ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) และโครงการเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรียกวEา EECi (Eastern Economic Corridor of 

Innovation) จึงมีความจำเป_นต+องผลิตบุคลากรที่มีความรู+และความสามารถขั้นสูง สามารถบูรณาการองค\

ความรู+ในการพัฒนาและแก+ไขป£ญหาทางวิศวกรรมเคมีได+ 

 

-เหตุผลในการปรับปรุง- 

 สืบเนื่องจากการประเมินผลการดำเนินการหลักสูตรที่ผEานมา รวมกับบริบทที่เปลี่ยนไปทางด+าน

เทคโนโลยี สังคมและการพัฒนาของประเทศ ปรับปรุงหลักสูตรให+มีความทันสมัยและทันตามการพัฒนา 

ทางด+านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงตามความต+องการของผู+ใช+

บัณฑิตในป£จจุบันสอดคล+องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที ่ม ีศ ักยภาพ (First S-curve) ได+แกE 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได+แกE 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดยปรับปรุงรายวิชาเลือกให+สอดคล+องกับอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีในป£จจุบัน เชEนเพิ ่มรายวิชาเลือกที ่เกี ่ยวกับ BCG และระบบโรงงาน และเน+นให+นิสิตมี

กระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยรEวมกับอุตสาหกรรมมากขึ้นผEานกิจกรรมและรายวิชาตEางๆ ของ

หลักสูตร 

 

-วัตถุประสงค์- 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี จะมีสมรรถนะดังน้ี 

1. คำนึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และความรับผิดชอบในทาง วิชาชีพ และ ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบตามครรลองสังคม  

2. สามารถประยุกต์บูรณาการความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระตามหลักการและทฤษฎี
ร่วมกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมท้ังการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในประเด็นปัญหา
โดยใช้ความรู้ท่ีศึกษามา  

4. รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมท้ังวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิง
ตัวเลข และสามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ\ หลักฐาน/ตัวบ?งช้ี 

หลักสูตรฯ ต+องมีความ

รEวมมือกับหนEวยงาน

ภายนอกและ

อุตสาหกรรม 

1.   เชิญบุคลากรภายนอกท่ี

เช่ียวชาญในด+านองค\ความรู+ท่ี

ทันสมัย เชEน IoT, smart 

farming มารEวมเป_นอาจารย\

พิเศษ 

2.   จัดกิจกรรมเชEนการสัมมนา 

โดยเชิญบุคลากรภายนอกเข+า

รEวม 

1.   มีความรEวมมือ 

ทางวิชาการกับหนEวยงาน

ภายนอกท้ังในและ

ตEางประเทศ อยEางน+อย  2 

กิจกรรมตEอปzการศึกษา 

2.   มีผลงานวิจัยหรือวิชาการ

รEวมกับหนEวยงานภายนอกท้ัง

ในและตEางประเทศ อยEางน+อย  

ร+อยละ 10 ของจำนวนนิสิตใน

แตEละปzการศึกษา 

คณาจารย\ในหลักสูตรฯ

ต+องได+รับการพัฒนา

ศักยภาพด+านการเรียน 

การสอนและการวิจัย

อยEางตEอเน่ือง 

1. ติดตามแบบประเมินการสอน

ของคณาจารย\ โดยนิสิต 

2. คณาจารย\ต+องมีผลงานวิจัย 

อยEางตEอเน่ือง และนำ

ผลงานวิจัยมาบูรณาการในการ

เรียนการสอน 

3. การเข+ารEวมงานสัมมนาทาง

วิชาการของอาจารย\ใน

หลักสูตร 

1. แบบประเมินการสอนของ

คณาจารย\ โดยนิสิต 

2.  หลักฐานหรือเอกสาร  

     แสดงผลการดำเนินงาน เชEน 

ผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนในแตEละปz 

 3. จำนวนงานสัมมนาทางวิชาการ. 

ของอาจารย\ในหลักสูตร อยEาง

น+อย 2 งานตEอปzการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ\ หลักฐาน/ตัวบ?งช้ี 

หลักสูตรฯ ต+องพัฒนาส่ือ

และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู+  

1.  ติดตามความพึงพอใจของนิสิต

ตEอส่ือและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู+  

1.  หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล

การดำเนินงาน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนิสิตตEอส่ือและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู+ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรFางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

þ ระบบทวิภาค โดย 1 ปzการศึกษาแบEงออกเป_น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

 และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไมEน+อยกวEา 15 สัปดาห\ 

o ระบบไตรภาค 

o ระบบจตุรภาค 

o ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรJอน 

o มีภาคฤดูร+อน      จำนวน..............ภาค ภาคละ............สัปดาห\ 

þ ไมEมีภาคฤดูร+อน 

1.3 การเทียบเคียงหน?วยกิตในระบบทวิภาค 

ไมEมี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาดำเนินการ 

 þ  วัน – เวลาราชการปกติ 

 þ  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).......วันเสาร\และอาทิตย\  เวลา 9.00-18.00............. 

      ภาคการศึกษาต+น  เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 

      ภาคการศึกษาปลาย  เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ\ 

2.2 คุณสมบัติของผูJเขJาศึกษา 

 þ เป_นผู+สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทEา โดยสำหรับแผน 

ก1 ต+องมีเกรดเฉล่ียไมEน+อยกวEา 3.00  สำหรับแผน ก2 ต+องมีเกรดเฉล่ียไมEน+อยกวEา 

2.00  และเป_นผู+มีคุณสมบัติเป_นไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข+อ 18 

 o เป_นผู+สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 

þ  มีเกณฑ\คุณสมบัติเพ่ิมเติม  

กรณีผู+เข+าศึกษาไมEได+สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตามระบุ  ต+องได+รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ผู+เข+าศึกษาต+องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาปรับพื้นฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและต+องได+

ระดับคะแนน S 

 

 



13 

2.3 ปlญหาของนิสิตแรกเขJา 

นิสิตท่ีไมEได+สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อาจขาดความรู+

พ้ืนฐานทางด+านวิศวกรรมเคมีท่ีเพียงพอในบางรายวิชาของหลักสูตร 

 

2.4 กลยุทธ\ในการดำเนินการเพ่ือแกJไขปlญหา / ขJอจำกัดของนิสิตในขJอ 2.3 

กรณีท่ีนิสิตมีความรู+พื้นฐานด+านวิศวกรรมเคมีไมEเพียงพอ ต+องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติม โดยต+องได+ระดับคะแนน S  ในรายวิชาปรับพ้ีนฐานดังน้ี 

1. สมดุลมวลสารและพลังงาน     

2. อุณหพลศาสตร\วิศวกรรมเคมี    

3. จลนพลศาสตร\วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ\  

4. ปรากฏการณ\ถEายโอน  

ท้ังน้ีจำนวนรายวิชาพ้ืนฐานท่ีนิสิตในแผน ก2 จะต+องลง ข้ึนอยูEกับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย\ท่ีปรึกษา เน่ืองจากนิสิตอาจมีพ้ืนฐานมาท่ีแตกตEางกัน 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูJสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปe 

ปeการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก แบบ ก 1 

จำนวนรับเข+า  ปzท่ี 1 2 2 2 2 2 

ปzท่ี 2 - 2 2 2 2 

แผน ก แบบ ก 2 

จำนวนรับเข+า  ปzท่ี 1  8 8 8 8 8 

ปzท่ี 2 (5) 8 8 8 8 

รวม 10(5) 10 10 10 10 

คาดว%าจะสำเร็จการศึกษา 5 10 10 10 10 
 หมายเหตุ  จำนวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค7างจากหลักสูตรเดิมช่ือหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  หลักสูตรใหมF พ.ศ. 2559 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

             หน'วย  :  พันบาท 
หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

คEาธรรมเนียมการศึกษา 600 600 600 600 600 
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             หน'วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ?าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 180 194 210 227 245 

2. งบดำเนินการ 330 330 330 330 330 

3. งบลงทุน 30 30 30 30 30 

4. งบเงินอุดหนุน 30 30 30 30 30 

รวม 570 584 600 617 635 

หมายเหตุ: คEาใช+จEายตEอหัวตEอปz (สูงสุด) 60,000 บาท  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

R แบบช้ันเรียน 

£ แบบทางไกลผEานส่ือส่ิงพิมพ\เป_นหลัก 

£ แบบทางไกลผEานส่ือแพรEภาพและเสียงเป_นส่ือหลัก 

£ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส\เป_นส่ือหลัก (E-learning) 

£ แบบทางไกลทางอินเตอร\เน็ต 

£ อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน?วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขJามมหาวิทยาลัย (ถJามี) 

เป_นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียน หนEวยกิต 

และประสบการณ\ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม (ถ+ามี) 

 

3. หลักสูตรและอาจารย\ผูJสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน?วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 หนEวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมEน+อยกวEา 36 หนEวยกิต 

แผน ก แบบ ก2 หนEวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมEน+อยกวEา 36 หนEวยกิต 

3.1.2 โครงสรJางหลักสูตร จำแนกตามแผนการศึกษา มี 3 แบบ 

3.1.2.1 แผน ก แบบ ก1 

จำนวนหน?วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน?วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ ไมEนับหนEวยกิต   

 - วิชาบังคับท่ัวไป   3 หนEวยกิต 

 - วิชาแกนบังคับ   0 หนEวยกิต 

2) วิทยานิพนธ\ 36 หนEวยกิต 

3.1.2.2 แผน ก แบบ ก2 

จำนวนหน?วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม?นJอยกว?า 36 หน?วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ 12 หนEวยกิต 

- วิชาบังคับท่ัวไป   3 หนEวยกิต 
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- วิชาแกนบังคับ   9 หนEวยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไมEน+อยกวEา   6 หนEวยกิต 

3) วิทยานิพนธ\ 18 หนEวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 

แผน ก แบบ ก1 

1) หมวดวิชาบังคับ ไม?นับหน?วยกิต 

นิสิตท่ีศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ต+องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับท่ัวไป แบบ

ไมEนับหนEวยกิต (Audit) ดังน้ี 

รายวิชาบังคับท่ัวไป                

50268164 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 

2) วิทยานิพนธ\ จำนวน 36 หน?วยกิต 

50259864 วิทยานิพนธ\ 36(0-0-108) 

Thesis 

 

แผน ก แบบ ก2 

1) หมวดวิชาบังคับ จำนวน 12 หน?วยกิต 

นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ต+องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั่วไปและ

รายวิชาแกนบังคับ ดังน้ี 

รายวิชาบังคับท่ัวไป จำนวน 3 หน?วยกิต 

50268164 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี  2(1-2-3) 

Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 

Chemical Engineering Seminar 

รายวิชาแกนบังคับ จำนวน  9 หน?วยกิต 

จำนวนหนEวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด+วยตนเอง) 

50260164 อุณหพลศาสตร\ข้ันสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Thermodynamics for Chemical Systems 

50260264 ปรากฏการณ\การถEายโอนข้ันสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 

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

2) หมวดวิชาเลือก ไม?นJอยกว?า จำนวน 6 หน?วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาไมEน+อยกวEา 2 รายวิชา ดังตEอไปน้ี 

(1) กลุEมวิชากระบวนการทางด+านวิศวกรรมเคมี 

50261164 การวิเคราะห\ลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Materials Characterization 

50261264 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 

Clean Energy 

50261364 เคมีคอลลอย\และพ้ืนผิวประยุกต\ 3(3-0-6) 

Applied Surface and Colloid Chemistry 

50261464 แบบจำลองและการวิเคราะห\กระบวนการ 3(3-0-6) 

Process Analysis and Simulation   

50261564 วัสดุสำหรับการใช+งานเฉพาะด+าน 3(3-0-6) 

Materials for Special Applications 

50261664 วิศวกรรมปcโตรเลียมและปcโตรเคมี  3(3-0-6) 

Petroleum and Petrochemical Engineering 

50261764 วิศวกรรมพอลิเมอร\ 3(3-0-6) 

Polymer Engineering 

50261864 คณิตศาสตร\ข้ันสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Advanced Mathematics for Chemical Engineering 

(2) กลุEมวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ\ 

50262164 หัวข+ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                          3(0-9-3) 

Industrial Special Topics in Chemical Engineering 

50262264 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  

50262364 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมส่ิงแวดล+อม 3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  

50262464 หัวข+อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry 

50262564 หัวข+อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  

50262664 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  

50262764 หัวข+อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
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Special Topics in Material Engineering 

50262864  การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ   3(3-0-6) 

        Programmable Logic Control and Automation 

50262964  อินเตอร\เน็ตของสรรพส่ิงสำหรับวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 

        Internet of Things for Chemical Engineering 

3) วิทยานิพนธ\ จำนวน 18 หน?วยกิต 

50259964 วิทยานิพนธ\ 18(0-0-54) 

Thesis 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด+วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี  

เลขรหัส 502   หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เลขรหัสหลักท่ี 4  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและ/หรือระดับปริญญาเอก 

เลข 5  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 

เลข 6  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

เลขรหัสหลักท่ี 5  หมายถึง หมวดวิชา ดังตEอไปน้ี 

เลข 0  หมายถึง รายวิชาแกนบังคับ 

เลข 1  หมายถึง รายวิชาเก่ียวกับกระบวนการทางด+านวิศวกรรมเคมี 

เลข 2  หมายถึง รายวิชาเก่ียวกับพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ\ 

เลข 8   หมายถึง รายวิชาท่ีเก่ียวกับการศึกษาด+วยตนเอง หัวข+อพิเศษ หัวข+อข้ันสูง  

             การสัมมนาและการวิจัย 

เลข 9   หมายถึง รายวิชาท่ีเก่ียวกับวิทยานิพนธ\  

เลขรหัสหลักท่ี 6  หมายถึง ลำดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวท่ี 5 

เลขรหัสหลักท่ี 7-8  คือ เลข 64 หมายถึง รหัสสำหรับหลักสูตรปz 2564 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

ในแตEละภาคเรียนของปzการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
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  แผน ก แบบ ก 1 

ปeท่ี 1 ภาคตJน (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50268164 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี 

Advanced Research Methods in 

Chemical Engineering 

2(1-2-3) 

ไมEนับหนEวยกิต 

วิทยานิพนธ\ 50259864 วิทยานิพนธ\ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 

ปeท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  

Chemical Engineering Seminar 

1(0-2-1) 

ไมEนับหนEวยกิต 

วิทยานิพนธ\ 50259864 วิทยานิพนธ\ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 

 

ปeท่ี 2 ภาคตJน (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ\ 50259864 วิทยานิพนธ\ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
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ปeท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ\ 50259864 วิทยานิพนธ\ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 

 

แผน ก แบบ ก2 

ปeท่ี 1 ภาคตJน (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

แกนบังคับ 50260164 อุณหพลศาสตร\ข้ันสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี 

Advanced Thermodynamics for Chemical 

Systems 

3(3-0-6) 

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

รวม (Total) 6 

 

ปeท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

แกนบังคับ 50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 

Advanced Chemical Reaction 

Engineering 

3(3-0-6) 

แกนบังค+บ 50260264 ปรากฎการณ\การถEายโอนข้ันสูงใน

กระบวนการทางเคมี 

Advanced Transport Phenomena in 

Chemical Processes 

3(3-0-6) 

บังคับท่ัวไป 50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 

Chemical Engineering Seminar 

1(0-2-1) 

วิชาเลือก 502xxxxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 

รวม (Total) 10 
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ปeท่ี 2 ภาคตJน (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

บังคับท่ัวไป 50268164 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี 

Advanced Research Methods in Chemical 

Engineering 

2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ\ 50269964 วิทยานิพนธ\ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 11 

 

ปeท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน?วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด3วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ\ 50269964 วิทยานิพนธ\ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 

 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

3.2 ช่ือ สกุล ตำแหน?งและคุณวุฒิของอาจารย\ 

3.2.1 อาจารย\ประจำหลักสูตร 

(1) นางสาวป_ยฉัตร วัฒนชัย เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-2099-0040x-xx-x 

Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, England พ.ศ. 2545 

M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกEน พ.ศ. 2538 

ตำแหน?งทางวิชาการ รองศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

       ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 7 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

50269959 Thesis 12 (0-0-36) 

50261259 Clean Energy 3 (3-0-6) 



21 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

50269964  Thesis 18(0-0-54) 
 

(2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน\   เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-1021-0119x-xx-x  

Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547 

M.S. (Petrochemical Technology) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

ตำแหน?งทางวิชาการ รองศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 5 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

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

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

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

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

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

(3) นางสาววชิรา ดาวสุด เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-2501-0062x-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 

ตำแหน?งทางวิชาการ ผู+ชEวยศาสตราจารย\   

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 5 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

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) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

50261464 Process Analysis and Simulation 3 (3-0-6) 
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(4) นางสาวสรJอยพัทธา สรJอยสุวรรณ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-2001-0011x-xx-x 

        วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  

        วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  

       วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  

        ตำแหน?งทางวิชาการ รองศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 4 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50250259 Advanced Thermodynamics of Chemical 

System 

3(3-0-6) 

50269959 Thesis  12(0-3-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50250264 Advanced Thermodynamics of Chemical 

System 

3(3-0-6) 

50269964 Thesis  12(0-3-6) 

 

(5) นางสาวแดง แซ?เบ}   เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1-1008-0003x-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550  

ตำแหน?งทางวิชาการ รองศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 19 เร่ือง 

ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จำนวนหน?วยกิต 

50250259 อุณหพลศาสตร\ข้ันสูงของระบบทางเคมี 3 (3-0-6) 

50261459 แบบจำลองและการวิเคราะห\กระบวนการ 3 (3-0-6) 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50250264 อุณหพลศาสตร\ข้ันสูงของระบบทางเคมี 3 (3-0-6) 

 
 
 
 
 



23 

 (6) นายเจริญ ชินวานิชย\เจริญ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-4199-0017x-xx-x 

        Ph.D. (Applied Science) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2548  

        M.Eng. (Material Engineering) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2545  

       วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539  

        ตำแหน?งทางวิชาการ อาจารย\ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 8 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

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) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50262264 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 

 

 (7) นายนพพล วีระนพนันท\  เลขประจำตัวประชาชน 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 

        ตำแหน?งทางวิชาการ อาจารย\ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 12 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50250359 ปรากฏการณ\การถEายโอนข้ันสูงในกระบวนการทางเคมี 3 (3-0-6) 

50250159 คณิตศาสตร\ข้ันสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 

50270159 หัวข+อข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50250364 ปรากฏการณ\การถEายโอนข้ันสูงในกระบวนการทางเคมี 3 (3-0-6) 
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 (8) นายเสฎฐกรณ\ อุปเสน          เลขประจำตัวประชาชน 1-4804-0000x-xx-x 

  D.Eng. (Chimie Physique et Chimie Analytique) Université Pierre et Marie Curie, 

France พ.ศ. 2558 

  M.Sc. (Chemical Engineering) De La Salle University, Philippines พ.ศ. 2551 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

        ตำแหน?งทางวิชาการ ผู+ชEวยศาสตราจารย\ 

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 8 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

- - - 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50269964  Thesis 18(0-0-54) 
 

 (9) นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค เลขประจำตัวประชาชน 1-2198-0001x-xx-x 

  D.Eng. (Development Engineering) Tokyo Institute of Technology, Japan พ.ศ. 2558 

  M.Sc. (Chemical Engineering) De La Salle University, Philippines พ.ศ. 2552 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

          ตำแหน?งทางวิชาการ ผู+ชEวยศาสตราจารย\  

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 3 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

- - - 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50262264 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 

 

  (10) นายวิทวัส แจJงเอ่ียม  เลขประจำตัวประชาชน 3-8301-0036x-xx-x 

  ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545 

  ตำแหน?งทางวิชาการ รองศาสตราจารย\ 

     ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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     ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 4 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50278159 Advanced Research Methods in Chemical 

Engineering 

2 (1-2-3) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50278164 Advanced Research Methods in Chemical 

Engineering  

2 (1-2-3) 

 

(11) นายศุภศิลป� ทวีศักด์ิ เลขประจำตัวประชาชน 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, Philippines พ.ศ.2552 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549 

  ตำแหน?งทางวิชาการ อาจารย\ 

  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 6 เร่ือง 

  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

- - - 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50269964  Thesis 18(0-0-54) 
 

(12) นางศรีสุดา นิเทศน\ธรรม เลขประจำตัวประชาชน 3-9299-0030X-XXX 

  ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล+อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าธนบุรี พ.ศ. 2550 

  ปร.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล+อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าธนบุรี พ.ศ. 2546 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าธนบุรี พ.ศ.2544  

  ตำแหน?งทางวิชาการ อาจารย\ 

  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปe ยJอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 3 เร่ือง 
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  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

- - - 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน?วยกิต 

50269964  Thesis 18(0-0-54) 

 

3.2.3 อาจารย\พิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร\จะเชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาวEาด+วยอาจารย\พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 และ

ที่แก+ไขเพิ่มเติม (ถ+ามี) และดำเนินการแตEงตั้งวิธีการและหลักเกณฑ\ที่กำหนดตามข+อบังคับฯ มาชEวยสอน

บางรายวิชาหรือบางหัวข+อตามความเหมาะสม ตลอดจนเชิญมาเป_นอาจารย\ให+คำปรึกษาหรืออาจารย\ท่ี

ปรึกษารEวมของวิทยานิพนธ\ 

 

4. องค\ประกอบเก่ียวกับประสบการณ\ภาคสนาม (การฝÉกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถJามี) 

-ไมEมี- 

 
 

5. ขJอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถJามี) 

5.1 คำอธิบายโดยย?อ  

วิทยานิพนธ\ 

การทบทวนงานวิจัยในอดีตพร+อมท้ังศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือใช+เป_นพ้ืนฐานสำหรับการ

ดำเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห\และสรุปผลท่ีได+จากการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี การ

เขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ\ต+องได+รับความเห็นชอบจากอาจารย\ท่ี

ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ\ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูJ 

เป_นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ ในหมวดที่ 4 ซึ่งคาดหวังวEานิสิตจะต+องได+ผลลัพธ\การ

เรียนรู+ทั้ง 5 ด+าน โดยเน+นในด+านการใช+ความรู+และบูรณาการความรู+รEวมศาสตร\อื่นเพื่อพัฒนาองค\ความรู+

และนวัตกรรมอยEางมีจรรยาบรรณและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตEอหน+าที่และสามารถทำงานเป_นทีม

และส่ือสารตEอกลุEมคนหลากหลายได+อยEางมีประสิทธิภาพ 

 

5.3 ช?วงเวลา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 เร่ิมทำงานวิจัยต้ังแตEภาคต+นของปzท่ี 

1 ของหลักสูตร  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 เร่ิมทำงานวิจัยต้ังแตEภาคต+นของปzท่ี 

2 ของหลักสูตร 
 

5.4 จำนวนหน?วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

แผน ก แบบ ก1  จำนวนไมEน+อยกวEา 36 หนEวยกิต 

แผน ก แบบ ก2  จำนวนไมEน+อยกวEา 36 หนEวยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 

กระบวนการเลือกหัวข+องานวิจัย กำหนดให+นิสิตหารือหัวข+อวิจัยท่ีสนใจกับอาจารย\ท่ีปรึกษา

งานวิจัยและเสนอตEอประธานสาขาวิชา เพ่ือให+คณบดีอนุมัติ โดยจะต+องเป_นไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัย

บูรพาวEาด+วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ในระดับปริญญาโทแผน ก ท้ัง ก1 และ ก2 จะประเมินโดยการสอบโครงรEางและสอบป†องกัน

วิทยานิพนธ\  โดยให+เป_นไปตามเกณฑ\ของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี ๐๑๒๕/๒๕๖๒ 

เร่ืองการทำวิทยานิพนธ\ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒ ข+อ ๙ และข+อ ๑๒  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรูF กลยุทธWการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ1หรือกิจกรรมของนิสิต 
-  มีความกล*าในการนำเสนอ แนะนำ โต*แย*งอย8างมีหลักการ 

และอภิปรายและสรุปประเด็นต8างๆ ได* เก่ียวกับปEญหา

เชิงวิศวกรรมในด*านท่ีตนเองเช่ียวชาญ 

- จัดกิจกรรมให*มีการนำเสนอผลงานวิจัยต8ออาจารยL  นิสิต  

และผู*ทรงคุณวุฒิ 

- ส8งเสริมให*นิสิตเข*าร8วมงานประชุมทางวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในระดับชาติและนานาชาติ 
-  นิสิตควรมีความคุ*นเคยและเก่ียวข*องกับอุตสาหกรรมต8างๆ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออก และสามารถ

ประยุกตLเคร่ืองมือและเทคโนโลยีต8างๆ เพ่ือทำให*งานท่ี

ได*รับมอบหมายลุล8วงไปได*ด*วยดี 

- มีวิทยานิพนธLโดยมีโจทยLร8วมกับอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ตะวันออก 

- ส8งเสริมการใช*เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต8างๆ ในการ

แก*ปEญหาทางวิศวกรรมเคมี 

-  สามารถอ8าน วิเคราะหL ส่ือสาร และนำเสนอบทความ

วิชาการโดยการเขียนและการพูดเปVนภาษาอังกฤษได* 
 

- การเรียนการสอนจะเน*นการใช*ตำราภาษาอังกฤษเปVน

หลัก เอกสารประกอบการสอนจะเน*นการใช*

ภาษาอังกฤษ การบรรยายมีท้ังรูปแบบการบรรยายเปVน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการให*นิสิตอ8านและ

นำเสนอบทความวิชาการเปVนภาษาอังกฤษ 
- ส8งเสริมให*นิสิตเข*าร8วมงานประชุมทางวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในระดับนานาชาติ 
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2. ผลลัพธ\การเรียนรูJท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 

PLO 1.1  การใช+ทักษะความรู+ทางวิศวกรรมเคมีโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ในทาง วิชาชีพ 

PLO 1.2  ความรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม การดำเนินชีวิตอยEางมีระเบียบตามครรลองสังคม 

PLO 2.1  มีความรู+และความเข+าใจในเน้ือหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญ  

PLO 2.2  สามารถประยุกต\ความรู+ท่ีศึกษามาเพ่ือแก+ป£ญหาได+อยEางเหมาะสมกับสถานการณ\ 

PLO 2.3  บูรณาการความรู+รEวมกับศาสตร\อ่ืนเพ่ือพัฒนาองค\ความรู+ในงานวิจัยและนวัตกรรม 

PLO 3.1  วิเคราะห\ประเด็นป£ญหาโดยใช+ความรู+ท่ีศึกษามาเพ่ือแก+ป£ญหาน้ันๆ  

PLO 3.2  สังเคราะห\ประเด็นป£ญหาโดยใช+ศาสตร\ตEางๆ  

PLO 3.3  ใช+ดุลยพินิจในการเสนอแนวทางแก+ไขป£ญหา และสามารถพัฒนาองค\ความรู+ใหมEได+ด+วยตนเอง 

PLO 4.1  มีความรับผิดชอบตEอหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย 

PLO 4.2  สามารถทำงานเป_นทีมรEวมกับผู+อ่ืนได+อยEางมีประสิทธิภาพ 

PLO 5.1  สามารถใช+เทคโนโลยีในการศึกษาค+นคว+าความรู+ด+วยตัวเอง รวมท้ังวิเคราะห\และแก+ป£ญหาเชิง

ตัวเลข 

PLO 5.2  สามารถส่ือสารกับกลุEมคนหลากหลายอยEางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ\การเรียนรูJเม่ือส้ินปeการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) 

ป?ที่ 1  นิสิตสามารถกำหนดปEญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรูGทางวิศวกรรมและการ 
         ใชGเครื่องมือเฉพาะทางในการแกGปEญหาในสาขาวิชาดGวยระเบียบวิธีวิจัยไดGและใชG

เทคโนโลยีในการศึกษาคGนควGา โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งความรับผิดชอบตUอตนเองและสังคม 

ป?ที่ 2  นิสิตสามารถใชGระเบียบวิธีวิจัยในการสรGางองค9ความรูGใหมU  สามารถสังเคราะห9ประเด็น
ปEญหา บูรณาการและประยุกต9ใชGความรูGในศาสตร9ตUางๆ เพื่อเสนอแนวทางการแกGไข
ปEญหา สามารถเผยแพรUและโตGแยGงทางวิชาการภายใตGกรอบจริยธรรมทางการวิจัยและ
วิชาชีพไดG  และสามารถสื่อสารกับกลุUมคนหลากหลายไดGอยUางมีประสิทธิภาพ 
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4. ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว?างผลลัพธ\การเรียนรูJท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ\

การเรียนรูJตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ (TQF)  

 
 

          TQF 

  PLOs 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู. 
ทักษะทาง
ป6ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ;
ระหว=างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห;
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO1.1  ü     

PLO1.2  ü     

PLO2.1  ü    

PLO2.2   ü    

PLO3.1    ü   

PLO3.2   ü   

PLO3.3   ü   

PLO4.1    ü  

PLO4.2    ü  

PLO5.1      ü 

PLO5.2     ü 

 

5. การพัฒนาผลการเรียนรูJในแต?ละดJาน 
 

ผลการเรียนรูJ กลยุทธ\การสอนท่ีใชJพัฒนา 

การเรียนรูJ 

กลยุทธ\การประเมินผลการ

เรียนรูJ 

1. ดJานคุณธรรม จริยธรรม 

PLO 1.1  การใช+ทักษะความรู+

ทางวิศวกรรมเคมี 

โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ 

จริยธรรม  

และความรับผิดชอบ 

ในทางวิชาชีพ 

PLO 1.2  ความรับผิดชอบตEอ

ตนเองและสังคม  

การดำเนินชีวิตอยEางมีระเบียบ

ตามครรลองของสังคม 

1. สอดแทรกจรรยาบรรณและ

จริยธรรมในรายวิชาตEางๆ 

1. ตรวจสอบอักขราวิสุทธ์ิจาก

ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรE 

2. มีจำนวนนิสิตมากกวEาร+อยละ 

80 ท่ีเข+าเรียนตรงเวลา  

3. มีจำนวนนิสิตมากกวEาร+อยละ 

80 ท่ีสEงงานหรือทำงานตามท่ี

ได+รับมอบหมาย  

4. มีรายงานการทุจริตในการสอบ

ต่ำกวEาร+อยละ 5 จากวิชาสอบ

ท้ังหมด 
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ผลการเรียนรูJ กลยุทธ\การสอนท่ีใชJพัฒนา 

การเรียนรูJ 

กลยุทธ\การประเมินผลการ

เรียนรูJ 

2. ดJานความรูJ 

PLO 2.1 มีความรู+ 

และความเข+าใจในเน้ือหาสาระ

หลัก ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสำคัญ 

PLO 2.2  สามารถประยุกต\

ความรู+ท่ีศึกษามาเพ่ือแก+ป£ญหา

ได+อยEางเหมาะสมกับ

สถานการณ\ 

PLO 2.3 บูรณาการความรู+

รEวมกับศาสตร\อ่ืนเพ่ือพัฒนา

องค\ความรู+ในงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

1. การบรรยาย  

การสัมมนา นำเสนอผลงาน 

และการสอบในแตEละวิชา 

2. การใช+กรณีศึกษา 

ในการเรียนการสอน 

3. มอบหมายงานเชิงโครงงาน

หรือรายงานเพ่ือ

ทำการศึกษาค+นคว+าด+วย

ตนเอง 

1. ร+อยละ 80 ของนิสิตผEาน

เกณฑ\ประเมินของรายวิชา 

(สอบยEอย สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค และคะแนนการ

นำเสนอผลงาน) 

3. ดJานทักษะทางปlญญา 

PLO 3.1  วิเคราะห\ประเด็น

ป£ญหาโดยใช+ความรู+ท่ีศึกษามา

เพ่ือแก+ป£ญหาน้ันๆ  

PLO 3.2  สังเคราะห\ประเด็น

ป£ญหาโดยใช+ศาสตร\ตEางๆ  

PLO 3.3 ใช+ดุลยพินิจในการ

เสนอแนวทางแก+ไขป£ญหา และ

สามารถพัฒนาองค\ความรู+ใหมE

ได+ด+วยตนเอง 

1.  การบรรยาย การสัมมนา  

    นำเสนอผลงาน  

    และการสอบในแตEละวิชา 

2.  การใช+กรณีศึกษา 

     ในการเรียนการสอน 

3.  การค+นคว+าและนำเสนอ 

    งานวิจัยท่ีใช+องค\ความรู+ท่ี 

    ศึกษามาเพ่ืออธิบายและ 

    แก+ป£ญหา 

1. ร+อยละ 80 ของนิสิตผEาน

เกณฑ\ประเมินของรายวิชา 

(สอบยEอย สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค และคะแนนการ

นำเสนอผลงาน) 

4. ดJานทักษะความสัมพันธ\

ระหว?างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

PLO 4.1  มีความรับผิดชอบตEอ

หน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย 

PLO 4.2  สามารถทำงานเป_น

ทีมรEวมกับผู+อ่ืนได+อยEางมี

ประสิทธิภาพ  

1. มอบหมายงานกลุEม 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู+ใน

รายวิชาให+นิสิตเรียนรู+แบบ

รEวมมือ 

1. ร+อยละ 80 ของนิสิต มีความ

รับผิดชอบในหน+าท่ีและ

สามารถทำงานเป_นกลุEมได+

อยEางมีประสิทธิภาพ โดย

ประเมินจากงานกลุEมท่ีได+

มอบหมาย 
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ผลการเรียนรูJ กลยุทธ\การสอนท่ีใชJพัฒนา 

การเรียนรูJ 

กลยุทธ\การประเมินผลการ

เรียนรูJ 

5  ดJานทักษะการวิเคราะห\เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใชJ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO 5.1  สามารถใช+

เทคโนโลยีในการศึกษาค+นคว+า

ความรู+ด+วยตัวเอง รวมท้ัง

วิเคราะห\และแก+ป£ญหาเชิง

ตัวเลข 

PLO 5.2  สามารถส่ือสารกับ

กลุEมคนหลากหลายอยEางมี

ประสิทธิภาพ 

1. มีการสอนโดยใช+เทคโนโลยี

ตEางๆ เชEน โปรแกรม 

2. จัดการเรียนการสอนให+

สืบค+นโดยใช+เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. มีการให+นิสิตนำเสนอหน+า

ช้ันเรียน 

1. ร+อยละ 80 ของนิสิต สามารถ

ใช+โปรแกรมท่ีผู+สอนระบุได+ 

2. ร+อยละ 80 ของนิสิต สามารถ

ค+นคว+าข+อมูลด+วยเทคโนโลยี

สารสนเทศได+ 

3. ร+อยละ 80 ของนิสิต ผEาน

เกณฑ\การนำเสนอผลงานหน+า

ช้ันเรียน 

 

คำช้ีแจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได7ประกาศใช7แล7ว ให7นำมาตรฐานผลการเรียนรู7

ตาม มคอ.1 มาใช7เปVนมาตรฐานข้ันต่ำของหลักสูตร หากยังไมFมี มคอ.1 ให7ใช7มาตรฐานผลการเรียนรู7

ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู7ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดเปVน

มาตรฐานข้ันต่ำ   

 

6. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูJจากหลักสูตรสู?รายวิชา  

 (Curriculum Mapping) 

    (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑWในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ\ในการใหJระดับคะแนน (เกรด) 

ใช+ระบบการให+คะแนนแบบมีคEาระดับข้ัน และแบบไมEมีคEาระดับข้ัน ดังน้ี 

1.1 การให+คะแนนแบบมีคEาระดับข้ัน แบEงเป_น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซ่ึงคิด

เป_นคEาระดับข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามลำดับ 

1.2 การให+คะแนนแบบไมEมีคEาระดับขั้น ในบางรายวิชา เชEน วิทยานิพนธ\ และรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน

แบบไมEนับหนEวยกิต จะให+คะแนนเป_น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผEานตามเกณฑ\ U ซึ่งหมายถึงผล

การศึกษาไมEผEานตามเกณฑ\ au ซึ่งหมายถึงลงทะเบียนรายวิชาโดยไมEนับหนEวยกิต I สำหรับรายวิชา

ท่ีการประเมินยังไมEสมบูรณ\ และ W สำหรับวิชาท่ีงดเรียนโดยได+รับอนุมัติ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 อาจารย\ผู+รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข+อสอบของแตEละรายวิชาวEาสอดคล+องกับความรับผิดชอบ

ตEอผลการเรียนรู+หรือไมE  รวมทั้งมีการวิพากษ\ข+อสอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการภาควิชา 

2.2 การประเมินผลของแตEละรายวิชาต+องผEานความเห็นชอบของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหรือคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร\แตEงตั้งกEอนประกาศผลสอบ  โดยอาจารย\

ผู+สอนจะต+องช้ีแจงรายละเอียดของการประเมิน 

2.3   เม่ือประกาศผลการเรียนของนิสิตแล+ว  นิสิตสามารถย่ืนอุทธรณ\ในกรณีท่ีมีความเห็นตEางได+ 

2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 

3. เกณฑ\การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี แผน ก จะต+องผEานการสอบเค+า

โครงวิทยานิพนธ\และสอบวิทยานิพนธ\  รวมทั้งมีการตีพิมพ\เผยแพรEงานวิทยานิพนธ\ตามเกณฑ\การสำเร็จ

การศึกษาเป_นไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวEาด+วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข+อ 62 

ท้ังน้ี การสอบปากเปลEาวิทยานิพนธ\ต+องเป_นระบบเปcดให+ผู+สนใจเข+ารับฟ£งได+ 

นอกจากนี้ นิสิตทุกคนจะต+องผEานเกณฑ\การสำเร็จการศึกษาเป_นไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัย

บูรพาวEาด+วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข+อ 70 และ 71  

สำหรับนิสิตได+รับทุนการศึกษาจากแหลEงทุนใด เกณฑ\การสำเร็จการศึกษาให+เป_นไปตามเงื่อนไข

ของแหลEงทุนน้ันแตEต+องไมEต่ำกวEาเกณฑ\การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ี 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารยW 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย\ใหม? 

1.1 ให+อาจารย\ใหมEเข+าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะ

ต+องดำเนินการ และสEวนท่ีอาจารย\ทุกคนต+องปฏิบัติ 

1.2 มีการแนะนำอาจารย\พิเศษให+เข+าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค\ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาท่ีจะสอน 

พร+อมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวข+องให+กับอาจารย\พิเศษ 

 

2. การพัฒนาความรูJและทักษะใหJแก?คณาจารย\ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

อาจารย\ประจำทุกคนได+รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยEางน+อยปzละหนึ่งคร้ัง และ

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ+ามี) ได+รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมE

น+อยกวEาร+อยละ 50 ตEอปz  รวมทั้งมีการนำผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานในแบบรายงาน

การประเมินตนเองระดับหลักสูตรปzที่แล+วมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ\การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู+  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดJานอ่ืน ๆ 

2.2.1  สนับสนุนให+อาจารย\ใหมEไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ 

2.2.2  สนับสนุนให+อาจารย\จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให+มีตำแหนEงทางวิชาการสูงข้ึน 

2.2.3  สEงเสริมให+อาจารย\ทำวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดจนให+แรงจูงใจแกEผู+ท่ีมีผลงานทางวิชาการอยEางประจักษ\ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

การกำกับมาตราฐานเป_นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2552 และ

เกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดย 

1.1 แตEงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหน+าท่ีกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 

สEงเสริมและสนับสนุน พร+อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติให+แกEอาจารย\ผู +รับผิดชอบหลักสูตร เพื ่อให+การ

ดำเนินงานการจัดการศึกษามีคุณภาพอยEางตEอเน่ือง 

1.2 อาจารย\ผู+รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรEวมกับอาจารย\ผู+สอน 

1.3 นำแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของภาควิชาฯ โดยมีการ

ติดตามและรวบรวมข+อมูล มีการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบรายงานประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร 

1.4 เสนอให+คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา  

1.5 นำข+อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะฯ และผลการประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และจากผู+ใช+บัณฑิตมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรให+มีคุณภาพดีข้ึนอยEางตEอเน่ือง โดยจะกระทำทุกปzอยEางตEอเน่ือง 

 

2. บัณฑิต 

   เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล+ว  

มหาบัณฑิตที่จะเป_นผู+ที่มีความสามารถในการแก+ป£ญหาด+านวิศวกรรมเคมีที่ซับซ+อนได+ มีความ

ชำนาญด+านการทำวิจัยโดยใช+ความสามารถเชิงวิเคราะห\ สังเคราะห\ และการประเมิน มีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพที่วิศวกรพึงมี และมีภาวะการเป_นผู+นำและผู+ตามที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและ

ผู+อื ่น อีกทั้งมีทักษะการทำวิจัย และทักษะการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และนำเสนอผลงานทางด+าน

วิชาการด+วยภาษาอังกฤษท่ีดี 

 

3. นิสิต 

         3.1 การรับนิสิต 

               การรับนิสิตเพื่อเข+าเรียนในหลักสูตรเป_นไปตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับ

คุณสมบัติของนิสิตเป_นไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวEาด+วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

ข+อ 17 และ 18 

3.2 การใหJคำปรึกษาดJานวิชาการ และแนะแนวแก?นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย\ 

อาจารย\ประจำหลักสูตรจะเป_นที่ปรึกษาทางวิชาการให+แกEนิสิตทุกคนตั้งแตEแรกเข+า ทั้งน้ี

อาจารย\ท่ีปรึกษาทางวิชาการ มีหน+าท่ีให+คำปรึกษา คำแนะนำแผนการเรียนให+กับนิสิต  
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การกำหนดอาจารย\ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ\ในระดับบัณฑิตศึกษาจะคำนึงถึงความเช่ียวชาญ

สอดคล+องและสัมพันธ\กับหัวข+อวิทยานิพนธ\ของนิสิต โดยอาจารย\ที่ปรึกษาดังกลEาว มีหน+าที่ชEวยเหลือ 

กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ\และการตีพิมพ\ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยอาจารย\ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย\ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ\ของนิสิตรวมทั้งอาจารย\ผู+สอน

ในทุกรายวิชาในหลักสูตร จะกำหนดช่ัวโมงวEาง (Office Hours) ประจำสัปดาห\ เพ่ือให+นิสิตเข+าปรึกษา  

3.3 หลักเกณ\ในการประเมินผลนิสิต 

      หลักเกณฑ\ในการประเมินผลนิสิต รายละเอียดเป_นไปตาม มคอ. 02 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ\ในการ

ประเมินผลนิสิต โดยพิจารณาจากคะแนนรวมซึ่งมาจากคะแนนในสEวนการบ+าน ความสนใจ การสอบยEอย 

และการสอบกลางและปลายภาค รวมทั้งคะแนนอื่นๆ เชEน รายงาน การนำเสนอผลงาน เป_นต+น  มีท้ัง

แบบมีคEาระดับขั้น (A, B+, B, C+, C, D+, D และ F) และไมEมีคEาระดับขั้น (S, U, au, I และ W) โดยผล

การประเมินผลนิสิต จะต+องผEานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา และ

คณะ 

3.4 การอุทธรณ\ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร+องขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย\ในแตEละรายวิชาได+ ทั้งน้ี   

ให+เป_นไปตามหลักเกณฑ\และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด อยEางไรก็ตามอาจารย\ผู+สอนจะชี้แจงวิธีการ

ประเมินและการตัดเกรดให+นิสิตรับรู+รEวมกันต้ังแตEคาบแรกท่ีเรียนในแตEละรายวิชา 

 

4. อาจารย\ 

4.1 การรับอาจารย\ใหมE 

มีระบบการรับการคัดเลือกอาจารย\ใหมEตามระเบียบและกำหนดเกณฑ\คุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ\ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเป_นกลไกในการกลั ่นกรองและให+

ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย\ใหมE โดยอาจารย\ใหมEจะต+องมีคุณวุฒิไมEต่ำกวEาปริญญาเอกใน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชาอื ่นที ่ เก ี ่ยวข+อง โดยเน+นทักษะความสามารถในการวิจัย 

นอกเหนือจากความรู+ความสามารถด+านการเรียนการสอน 

4.2 การมีสEวนรEวมของคณาจารย\ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย\ประจำหลักสูตร และคณาจารย\ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีซึ่งเป_นอาจารย\ผู+สอน มี

การประชุมรEวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให+ความเห็นชอบการประเมินผล

ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข+อมูลเพ่ือเตรียมไว+สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ี

จะทำให+บรรลุเป†าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู +อยEางน+อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตามท่ีกำหนด 
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4.3 การแตEงต้ังคณาจารย\พิเศษ 

สำหรับคณาจารย\พิเศษถือวEามีความสำคัญมาก เพราะจะเป_นผู+ถEายทอดประสบการณ\ตรง

จากการปฏิบัติมาให+กับนิสิต นอกจากน้ี อาจารย\พิเศษ ไมEวEาจะสอน ท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต+องเป_น

ผู+มีประสบการณ\ตรงกับสาขาน้ันๆ 
หลักนโยบายในการแตEงตั ้งอาจารย\พิเศษ คือ คณาจารย\เหลEานั ้นต+องเป_นผู +ที ่มีความรู+

เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร หรือเป_นผู+ที่ประสบการณ\จากการทำงานจริง 

อยEางเชี ่ยวชาญซึ่งสEวนใหญEจะมาจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให+นิสิตได+เรียนรู+ป£ญหาจริงที่เกิดขึ ้นใน

อุตสาหกรรม รวมทั้งเห็นภาพรวมของการทำงานจริงในอุตสาหกรรมอยEางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการแตEงต้ัง

อาจารย\พิเศษต+องเป_นตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ืองอาจารย\พิเศษ พ.ศ. 2564 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูJเรียน 

อาจารย\ผู+รับผิดชอบหลักสูครจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรEวมกับอาจารย\ผู+สอน

ภายใต+การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำคณะฯ และมีระบบควบคุมติดตามการจัดทำแผนการสอน

และการประเมินของทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข+อมูลเพื่อเตรียมไว+สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ทุกปzอยEางตEอเน่ือง 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูJ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูEเดิม 

มหาวิทยาลัยบูรพามีความพร+อมด+านทรัพยากรการเรียนรู+ และสิ่งอำนวยความสะดวกตEางๆ 

กลEาวคือ หนังสือ ตำรา และการสืบค+นผEานฐานข+อมูล สามารถใช+บริการได+จากสำนักหอสมุดกลางที่มีการ

บริหารจัดการและฐานข+อมูลท่ีนิสิตสามารถสืบค+นสำหรับการทำวิจัยได+อยEางสะดวก ในสEวนของคณะ

วิศวกรรมศาสตร\มีบริการคอมพิวเตอร\ อินเตอร\เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ\ที่ใช+สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัยอยEางพอเพียง นอกจากน้ีในระดับภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีห+องทำการวิจัย 

อุปกรณ\เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีจำเป_นและเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัย 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

คณะวิศวกรรมศาสตร\มีการประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และ

ตำราเฉพาะทางที่เกี่ยวข+อง เพื่อบริการให+อาจารย\และนิสิตได+ค+นคว+า และใช+ประกอบการเรียนการสอน 

สำหรับการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย\ผู+สอนแตEละรายวิชาและอาจารย\พิเศษที่เชิญมาสอน 

บางรายวิชาน้ัน จะมีสEวนรEวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจำเป_น  

ในสEวนของห+องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร\ ทรัพยากรการเรียนการสอนจะมีการจัดหา

เพิ่มเติมอยูEอยEางตEอเนื่อง ในแตEละปz คณะวิศวกรรมศาสตร\จะมีงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือ ตำรา 

และวารสารทางวิชาการ เอกสารอ+างอิง เพื่อใช+ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย นอกจากน้ีทางคณะฯ 

มีการเพิ่มการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช+ประกอบการสอนของอาจารย\ เชEน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร\ 
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คอมพิวเตอร\ เคร่ืองถEายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด\ เป_นต+น ในสEวนของภาควิชาวิศวกรรมเคมีก็มีการ

พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ\ในการเรียนปฏิบัติการและการทำวิจัยอยูEอยEางตEอเนื่อง นอกจากนี้มีการจัดพื้นท่ี

สำหรับพบปะกันระหวEางอาจารย\และนิสิต เพ่ือให+คำปรึกษาด+านวิชาการและการทำการวิจัย 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีเจ+าหน+าท่ีประจำห+องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดหาหนังสือเพ่ือเข+าหอสมุดกลาง 

และทำหน+าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจ+าหน+าที่ด+านโสตทัศนอุปกรณ\ ซึ่งจะ

อำนวยความสะดวกในการใช+สื ่อของอาจารย\แล+ว ยังต+องประเมินความพอเพียงและความต+องการใช+       

สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู+สื ่อของนิสิตและอาจารย\ด+วย และในสEวนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จะดูแล     

ความเพียงพอของเคร่ืองมืออุปกรณ\เฉพาะทางวิศวกรรมเคมี 
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7. ตัวบ?งช้ีผลการดำเนินงาน (Key performance indicators)  

ตัวบ?งช้ีและเปìาหมาย ปeการศึกษา 

ปeท่ี 1 ปeท่ี 2  ปeท่ี 3 ปeท่ี 4 ปeท่ี 5 

1. อาจารย\ผู+รับผิดชอบหลักสูตรอยEางน+อยร+อยละ 80 มีสEวนรEวม 

ในการประชุมเพื ่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล+องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหEงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ+ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ\

ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยEางน+อยกEอนการเปcด

สอนในแตEละภาคการศึกษาให+ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ\ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปcดสอนให+ครบ 

ทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลังส้ินสุดปzการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู+  

ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ+ามี) อยEางน+อยร+อยละ 25  

ของรายวิชาท่ีเปcดสอนในแตEละปzการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ\การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู+ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปzท่ีแล+ว   

X x x x x 

8. อาจารย\ใหมE (ถ+ามี) ทุกคน ได+รับคำแนะนำด+านการจัดการเรียนการ

สอน 

X X x x x 

9. อาจารย\ประจำทุกคนได+รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยEางน+อยปzละหน่ึงคร้ัง 

X x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ+ามี) ได+รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมEน+อยกวEาร+อยละ 50 ตEอปz 

X x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปzสุดท+าย/บัณฑิตใหมEที่มีตEอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมEน+อยกวEา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตท่ีมีตEอบัณฑิตใหมE  

เฉล่ียไมEน+อยกวEา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

รวมตัวบ?งช้ี (ขJอ) ในแต?ละปe 10 11 12 12 12 

ตัวบ?งช้ีบังคับ (ขJอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ?งช้ีตJองผ?านรวม 8 9 10 10 10 
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เกณฑ\ประเมิน: หลักสูตรได+มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต+องผEานเกณฑ\ประเมินดังนี้ตัวตัวบEงช้ี

บังคับ (ตัวบEงชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป†าหมาย และมีจำนวนตัวบEงชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป†าหมาย ไมEน+อยกวEา 80% ของตัวบEงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบEงชี้บังคับและตัวบEงชี้รวมในแตE

ละปz 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ\การสอน 

กระบวนการที่จะใช+ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร\ที่วางแผนไว+เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผู+เรียนโดยอาจารย\ผู+สอนจะต+องประเมินผู+เรียนในทุกๆ หัวข+อวEามีความเข+าใจ

หรือไมE โดยอาจประเมินจากการทดสอบยEอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต+ตอบจากนิสิต 

การตอบคำถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื ่อรวบรวมข+อมูลจากที่กลEาวข+างต+นแล+ว ก็ควรจะสามารถ

ประเมินเบื้องต+นได+วEา ผู+เรียนมีความเข+าใจหรือไมE หากวิธีการที่ใช+ไมEสามารถทำให+ผู+เรียนเข+าใจได+  ก็

จะต+องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน 

การประเมินผลการเรียน ในระดับปริญญาโทแผน ก จะประเมินโดยการสอบเค+าโครงและ

สอบป†องกันวิทยานิพนธ\     

คณาจารย\ประจำหลักสูตรและอาจารย\ผู+สอนจะมีการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ\การสอน

อยEางตEอเนื่อง มีการติดตามและประเมินกิจการทางวิชาการทุกครั้ง เชEน การจัดสัมมนาทางวิชาการ การ

บรรยายพิเศษ เป_นต+น เพ่ือการพัฒนากลยุทธ\ในการจัดการเรียนการสอนตEอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย\ในการใชJแผนกลยุทธ\การสอน 

นิสิตได+มีการประเมินผลการสอนของอาจารย\ในทุกด+าน ทั้งด+านทักษะกลยุทธ\ การสอน และ

การใช+ส่ือในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ฝ∏ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร\ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข+อมูลตEางๆ 

ที่ใช+ในการประเมินหลักสูตรผEานการทำงานรEวมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ภาควิชาตEางๆ โดยมีการระบุข+อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมอยEางชัดเจน โดยมีผลการประเมินย+อนหลัง 3 

ปz ดังตารางด+านลEางน้ี 

 

ตารางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2562 

ตัวบ่งช้ี (Indicators) ผลการประเมิน 
2560 2561 2562 

AUN1. Expected Learning Outcomes 3 2 2 

AUN2. Programme Specification 3 2 2 

AUN3. Programme Structure and Content 2 3 3 

AUN4. Teaching and Learning Approach 2 2 2 

AUN5. Student Assessment 2 2 2 

AUN6. Academic Staff Quality 4 2 2 
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AUN7. Support Staff Quality 2 2 2 

AUN8. Student Quality and Support 2 2 2 

AUN9. Facilities and Infrastructure 2 2 2 

AUN10. Quality Enhancement 1 2 1 

AUN11. Output 1 1 1 

ค่าเฉล่ีย 2 2 2 

 

ตารางผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดำเนินการ 

2560 2561 2562 

1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ü ü ü 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ü ü ü 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ü ü ü 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ü ü ü 

5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) - - ü 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ü ü ü 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - - - 

8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ü ü ü 

9. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ü ü ü 

10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ü ü ü 

11. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ü ü ü 

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ 

     ทุกรอบ 5 ปี 

- ü ü 

 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย ü หมายถึง เป็นไปตามเกณฑ์ และ O หมายถึง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร\ดำเนินการแตEงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ

คณะตามรอบปzการประเมินตามหลัก AUN-QA เพื่อดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร

ตามรายละเอียดดังที่ระบุไว+ในรายการที่ 7 ของหมวดที่ 7 เมื่อได+รับผลการประเมินแล+วจะถูกบรรจุเข+า

วาระหารือในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรในปzตEอๆ ไป และ

นำเสนอผลตEอคณบดีตEอไป  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการรวบรวมข+อมูลจากผลการประเมินการสอนของ

อาจารย\ผู+สอน นิสิต บัณฑิต และผู+ใช+บัณฑิต และจากข+อมูลที่ได+จาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพื่อดำเนินการ

ระบุป£ญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการหลักสูตรทั้งในภาพรวมหรือในแตEละรายวิชา หลังจากนั้น จะดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปz เพ่ือให+หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต+องการของผู+ใช+บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 

 
หมายเลข 1  คำอธิบายรายวิชา 
หมายเลข 2  ผลงานทางวิชาการของอาจารยWผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยW

ประจำหลักสูตร 
หมายเลข 3   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูFสู*รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข 4  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวฒุิระดับอุดมศึกษา  
หมายเลข 5  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข 6   ผลการวิพากษWหลักสูตรจากผูFทรงคุณวุฒิภายนอก 
หมายเลข 7 ขFอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว*าดFวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2562 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 

คำอธิบายรายวิชา 
 

1) หมวดวิชาบังคับ 

 รายวิชาบังคับท่ัวไป 
 

 50268164   ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี        2(1-2-3) 

 Advanced Research Methods in Chemical Engineering 

เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห\ข+อมูลและสรุป

ผลการวิจัย การจัดทำข+อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพ่ือการ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 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 

การแลกเปล่ียนองค\ความรู+และประสบการณ\ระหวEางนิสิต คณาจารย\ นักวิจัย และผู+ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีเก่ียวข+องกับงานวิจัยด+านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการนำเสนอทางวิชาการ 

Exchange of knowledge and experience related to chemical engineering 

research between students, faculty, researchers and external experts; development of 

skill and technique for academic presentation 

 

 รายวิชาแกนบังคับ 

 50260164 อุณหพลศาสตร\ข้ันสูงของระบบทางเคมี   3(3-0-6) 

 Advanced Thermodynamics of Chemical Systems 

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ\ทางอุณหพลศาสตร\ของระบบมหภาค พลังงาน

อิสระกิบส\ตEอการวิเคราะห\ระบบทางอุณหพลศาสตร\ อุณหพลศาสตร\ของระบบพหุองค\ประกอบ การ

ประยุกต\   อุณหพลศาสตร\ในกระบวนการทางเคมี  

 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 
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 50260264 ปรากฏการณ\การถEายโอนข้ันสูงในกระบวนการทางเคมี   3(3-0-6) 

 Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes 

การกระจายตัวของความเร็วเม่ือมีตัวแปรมากกวEาหน่ึง การไหลแบบป£∫นป∏วน การกระจายตัว

ของอุณหภูมิเม่ือมีตัวแปรมากกวEาหน่ึง การแพรEพร+อมการเกิดปฏิกิริยา การดูดซึมของกªาซ การละลายของ

ของแข็ง การแพรEพร+อมการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวกลางรูพรุน การกระจายตัวของความเข+มข+นเม่ือมี     

ตัวแปรมากกวEาหน่ึง การเกิดปรากฎการรEวมของถEายโอนโมเมนตัม ความร+อน และมวล 

Velocity distributions with more than one independent variable; turbulent 

flow; temperature distributions with more than one independent variable; diffusion with 

a homogeneous reaction; gas absorption; solid dissolution; diffusion and chemical 

reaction inside a porous media; diffusion in ternary systems; concentration distributions 

with more than one independent variable; simultaneous momentum, heat, and mass 

transfer 

 

 50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Chemical Reaction Engineering  

การวิเคราะห\อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ\ การเรEงปฏิกิริยาโดยรวมท้ัง 

อุณหพลศาสตร\และจลนพลศาสตร\ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง  การออกแบบเครื่อง

ปฏิกรณ\ที่อุณหภูมิไมEคงที่และเครื่องปฏิกรณ\เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห\เครื่องปฏิกรณ\แบบไมE

อุดมคติ  

Analysis of reaction rate in heterogeneous reaction; heterogeneous catalysis 

including thermodynamics and kinetics of adsorption and reaction on solid surface; 

design of non-isothermal reactors and multiphase reactors; analysis of non-ideal reactors  

 

2) หมวดวิชาเลือก 

(1) กลุ?มวิชากระบวนการทางดJานวิศวกรรมเคมี 
 

 50261164 การวิเคราะห\ลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง  3(3-0-6) 

   Advanced Material Characterization 

เทคนิคและเคร่ืองมือวิเคราะห\ข้ันสูงตEางๆ ท่ีใช+ในการวิเคราะห\ลักษณะเฉพาะของวัสดุ การ

ทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห\องค\ประกอบทางเคมี การวิเคราะห\โครงสร+าง และผิว

ด+วยเทคนิครังสีเอ็กซ\และเทคนิคจุลทรรศน\อิเล็กตรอน การวิเคราะห\คุณสมบัติเชิงความร+อน เทคนิคการ

หาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล 

Advanced analytical equipments and techniques for material characterization; 

mechanical and physical testing; chemical composition analysis; structural and surface 
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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 

แหลEงกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดของพลังงานทดแทน และ

เสถียรภาพ ข+อดีข+อเสียของแตEละชนิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดในป£จจุบัน 

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 เคมีคอลลอย\และพ้ืนผิวประยุกต\  3(3-0-6) 

 Applied Surface and Colloid Chemistry 

หลักการทางเคมีพ้ืนผิวและคอลลอยด\ในการประยุกต\ในป£จจุบัน อุณหพลศาสตร\ของพ้ืนผิว 

การเปzยก การดูดซับ ระบบสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ†าของพ้ืนผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด\ 

จลนพลศาสตร\ของการรวมตัว จลนพลศาสตร\ทางไฟฟ†าเคมี 

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 

 

 50261464 แบบจำลองและการวิเคราะห\กระบวนการ  3(3-0-6) 

Process Analysis and Simulation 

การวิเคราะห\และการสร+างแบบจำลองทางคณิตศาสตร\ของกระบวนการทางเคมี พฤติกรรม

สภาวะคงตัวและสภาวะพลวัต การใช+คอมพิวเตอร\และซอฟต\แวร\สำเร็จรูปทางด+านการจำลอง

กระบวนการ 

Analysis and development of mathematical modeling in chemical processes; 

steady and unsteady state conditions; application of computer software for process 

simulation 

 

 50261564 วัสดุสำหรับการใช+งานเฉพาะด+าน  3(3-0-6) 

Materials for Special Applications 

วัสดุที่เป_นมิตรกับสิ่งแวดล+อมและระบบนิเวศน\ วัสดุทางการแพทย\และเวชภัณฑ\ วัสดุขนาด

นาโนสำหรับตัวตรวจจับ วัสดุสำหรับพลังงานและส่ิงแวดล+อม 

Eco- and biological friendly materials; materials for medical and 

parmaceutical applications; nanomaterials sensors; materials for energy and 

environmental applications 
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 50261664 วิศวกรรมปcโตรเลียมและปcโตรเคมี  3(3-0-6) 

 Petroleum and Petrochemical Engineering 

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข+องกับกระบวนการทางปcโตรเลียมและปcโตรเคมีท่ีทันสมัย  เทคโนโลยีการ

สำรวจแหลEงปcโตรเลียม กระบวนการผลิตปcโตรเลียม เทคโนโลยีการผลิตปcโตรเคมี การวิเคราะห\ผลิตภัณฑ\

จากปcโตรเลียมและปcโตรเคมี 

 Current petroleum and petrochemical technologies; reservoir exploration; 

petroleum refinery; petrochemical processes; characterizations of petroleum and 

petrochemical products 

 

 50261764 วิศวกรรมพอลิเมอร\  3(3-0-6) 

 Polymer Engineering 

เทคโนโลยีและการประยุกต\ใช+พอลิเมอร\ท่ีทันสมัย คอมโพสิตพอลิเมอร\ เย่ือเลือกผEาน 

พอลิเมอร\ ฟ£งก\ช่ันนัลพอลิเมอร\ เทคโนโลยีนาโนสำหรับพอลิเมอร\ 

Advanced polymer technologies and applications; polymer composite; 

polymer membrane; functional polymer; polymer nanotechnology 

 50261864 คณิตศาสตร\ข้ันสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 

Advanced Mathematics for Chemical Engineering  

การประยุกต\เทคนิคทางคณิตศาสตร\ข้ันสูงในการแก+ป£ญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ\

สามัญ สมการอนุพันธ\ยEอย ระเบียบวิเคราะห\เชิงตัวเลข วิธีการประมาณคEาและเทคนิคทางคณิตศาสตร\ข้ัน

สูงอ่ืนๆ  

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) กลุ?มวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธ\ 

 50262164 หัวข+ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(0-9-3) 

   Industrial Special Topics in Chemical Engineering 

ป£ญหาทางวิศวกรรมเคมีพิเศษจากอุตสาหกรรม 

Special chemical engineering problems from industry  

 

 50262264 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering 

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหมEท่ีนEาสนใจในป£จจุบันสำหรับงานทางด+านวิศวกรรมเคมี  

Current interesting knowledge and technology in chemical engineering 
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 50262364 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมส่ิงแวดล+อม  3(3-0-6) 

Special Topics in Environmental Engineering  

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหมEท่ีนEาสนใจในป£จจุบันสำหรับงานทางด+านวิศวกรรม

ส่ิงแวดล+อม  

Current interesting knowledge and technology in environmental engineering 

 

 50262464 หัวข+อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

Special Topics in Operation Management in Industry  

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหมEท่ีนEาสนใจในป£จจุบันสำหรับงานทางด+านการบริหารจัดการ

ในอุตสาหกรรม  

Current interesting knowledge and technology in operation management in 

industry 

 

 50262564 หัวข+อพิเศษทางการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 

Special Topics in Energy Management  

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหมEท่ีนEาสนใจในป£จจุบันสำหรับงานทางด+านการ  จัด

การพลังงาน  

Current interesting knowledge and technology in energy management 

 

 50262664 หัวข+อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี  3(3-0-6) 

Special Topics in Biochemical Engineering  

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหมEท่ีนEาสนใจในป£จจุบันสำหรับงานทางด+านการ  วิศวกรรม

ชีวเคมี  

Current interesting knowledge and technology in biochemical engineering 

 

 50262764 หัวข+อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

Special Topics in Material Engineering 

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหมEท่ีนEาสนใจในป£จจุบันสำหรับงานทางด+านการ  วัสดุ

วิศวกรรม  

Current interesting knowledge and technology in material engineering 

 

50262864   การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ    3(3-0-6) 

     Programmable Logic Control and Automation 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ชนิดอุปกรณ\ควบคุมในระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได+ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมด+วยภาษาแลดเดอร\ 
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คำสั่งตั้งเวลา คำสั่งนับจำนวน คำสั่งเคลื่อนย+ายข+อมูล คำสั่งทางคณิตศาสตร\ อุปกรณ\ตรวจจับในงาน

อุตสาหกรรม อุปกรณ\เช่ือมตEอระหวEางคนและเคร่ืองจักร 

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   อินเทอร\เน็ตของสรรพส่ิงสำหรับวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 

     Internet of Things for Chemical Engineering 

ความรู+เบื้องต+นเกี่ยวกับอินเทอร\เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต\ใช+อินเทอร\เน็ตของสรรพส่ิง 

อุปกรณ\ควบคุมสำหรับอินเทอร\เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมตEอเซนเซอร\และแอคชูเอเตอร\เข+ากับระบบ

อินเทอร\เน็ต การควบคุมการทำงานของแอคชูเอเตอร\ผEานเครือขEายอินเทอร\เน็ต การสร+างเครือขEายของ

อุปกรณ\ การเก็บข+อมูลและการประมวลผล การแสดงข+อมูล การวิเคราะห\ข+อมูล อินเทอร\เน็ตของสรรพส่ิง

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 

 

(3)  หมวดรายวิชาท่ีเก่ียวกับวิทยานิพนธ\ 

 50259864 วิทยานิพนธ\           36(0-0-108) 

 Thesis 

  การกำหนดสิ่งที่ต+องการวิจัยอยEางลึกซึ้งภายใต+กรอบเวลาการศึกษาและดำเนินการวิจัย ๒ ปz

การศึกษา ทบทวน วิเคราะห\ และสังเคราะห\วรรณกรรมอยEางลึกซึ้งและกว+างขวาง การประเมินความ

นEาเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค\การวิจัยให+ครอบคลุมหัวข+อวิจัยในทุกด+าน 

การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห\

ผล การสังเคราะห\ผลโดยประยุกต\รวมศาสตร\ในแขนงอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง การวิจารณ\ผลและสรุปผลอยEางลึกซ้ึง

และครอบคลุม การอ+างอิงผลงานของผู+อื่นและการเขียนเอกสารอ+างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ\ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพรEในวารสารทางวิชาการนานาชาติ การเขียน

บทคัดยEอ การเสนอรายงานการวิจัยด+วยปากเปลEาในระบบสากล จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ

นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพรEผลงานทางวิชาการ 

  Purpose of research study in depth within the study period of 2 academic years; 

literature study, reviews, analysis and synthesis in depth and extensively; confidence 

evaluation of reviewed literature; research aims and objectives covering research topic in 

all aspects; research methodologies; research proposals; research conducts; result 

processing and analysis applying related knowledges; analysis and discussions in depth 
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and extensively; citations and international bibliographic systems; full research report 

compilation; international research article authoring; abstract preparation; oral 

international presentations; ethics and code of conducts of researchers; ethics in 

publishing academic works 

 

 50259964 วิทยานิพนธ\               18(0-0-36) 

  Thesis 

    การกำหนดสิ่งที่ต+องการวิจัยภายใต+กรอบเวลาศึกษาและดำเนินการ ๑ ปzการศึกษา การ

ทบทวนและวิเคราะห\วรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค\การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค+า

โครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห\ผล การวิจารณ\ผล การอ+างอิงผลงาน

ของผู+อื่นและการเขียนเอกสารอ+างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ\ การเขียน

รายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพรEในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดยEอ การเสนอรายงานการวิจัยด+วยปาก

เปลEา จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพรEผลงานทางวิชาการ 

    Purpose of research study within the study period of one academic year; 

literature reviews and analysis; research aims and objectives; research methodologies; 

research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; 

discussions; citations and international bibliographic systems; full research report 

compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics and 

code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยWผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยWประจำหลักสูตร 

 

(1) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน\  

ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

งานวิจัย 

ณัฐพันธ์ุ สน่ันนาม, เลิศฤทธ์ิ ล้ิมสุรัตน์, และไพลิน เงาตระการวิวัฒน์. (๒๕๖๒). การเจือวาเนเดียมออกไซด์

ด้วยทองแดงในข้ัวแคโทดของแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.๓, ๒๗๙-๒๙๑.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 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. https://doi.org/10.3390/catal10020146 

(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)) 
 

(2) นางสาวป_ยฉัตร วัฒนชัย  

ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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งานวิจัย 

ปฏิภาณ บุญรวม, ปcยฉัตร วัฒนชัย, สร+อยพัทธา สร+อยสุวรรณ และเสฎฐกรณ\ อุปเสน. (๒๕๖๓). การ

สังเคราะห\  สารประกอบไฮโดรคาร\บอนโมเลกุลเล็กจากคาร\บอนไดออกไซด\ด+วยเทคโนโลยี

พลาสมาแบบไมEมีความร+อน, วารสารวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๒

(๑), ๗๕-๘๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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(3) นางสาววชิรา ดาวสุด  

 ประสบการณ\สอน 

 ปz พ.ศ. 2550-ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 

Daosud, W., Hussain, M. A., & Kittisupakorn, P. (2 0 2 0 ) . Neural network-based hybrid 

estimator for estimating concentration in ethylene polymerization process: an 

applicable approach.  Engineering Journal, 24(2), 29-39. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Daosud, W., Kittisupakorn, P., Fikar, M., Lucia, S., & Paulen, R. (2 0 19 ) .  Efficient robust 

nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A 

neural networks based approach. Computer Aided Chemical Engineering, 46 , 1 2 6 1 -

1266. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Daosud W., Hussain, M. A., & Kittisupakorn, P. (2 017 ) .  EKF-NN based hybrid estimator for 

ethylene polymerization process. Computer Aided Chemical Engineering, 40 , 1 4 5 9 -

1464. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(4) นางสาวสรJอยพัทธา สรJอยสุวรรณ  

 ประสบการณ1สอน 
 ปz พ.ศ. 2541-ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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งานวิจัย 

ปฏิภาณ บุญรวม, ปcยฉัตร วัฒนชัย, สร+อยพัทธา สร+อยสุวรรณ และเสฎฐกรณ\ อุปเสน. (๒๕๖๓). การ

สังเคราะห\  สารประกอบไฮโดรคาร\บอนโมเลกุลเล็กจากคาร\บอนไดออกไซด\ด+วยเทคโนโลยี

พลาสมาแบบไมEมีความร+อน, วารสารวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๒

(๑), ๗๕-๘๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๒) 

 

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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

หนังสือ 

สร+อยพัทธา สร+อยสุวรรณ. (๒๕๖๑) เคมีฟÄสิกัลสำหรับวิศวกรรมเคมีและวิทยาศาตรXประยุกตX (ครั้งที่ ๑).

กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิทวงศ\การพิมพ\ จำกัด. ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๖๘-๒๓๒-๐.   

 

(5) นางสาวแดง แซ?เบ}      

 ประสบการณ\สอน 

 ปz พ.ศ. 2555-2563 คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 

Nakyai, T. , Patcharavorachot, Y. , Arpornwichanop, A. , & Saebea, D.  (2020) .  Comparative 

exergoeconomic analysis of indirect and direct bio-dimethyl ether syntheses based 

on air-steam biomass gasification with CO2 utilization. Energy, 209, 118332(1-14). 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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Saebea, D., Ruengrit, P., Arpornwichanop, A., & Patcharavorachot, Y. (2020). Gasification of plastic 

waste for synthesis gas production. Energy Reports, 6, 202-207. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Jienkulsawad, P. , Saebea, D. , Patcharavorachot, Y. , & Arpornwichanop, A.  ( 2020 ) .  Performance 

assessment of a hybrid solid oxide and molten carbonate fuel cell system with 

compressed air energy storage under different power demands.  International Journal of 

Hydrogen Energy, 45(1), 835-848. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Saebea, D. , Soisuwan, S. , & Patcharavorachot, Y.  (2020) .  Performance evaluation of solid oxide 

fuel cell coupling to biogas tri-reforming with installation of hydrogen-selective membrane 

separator. Computer Aided Chemical Engineering, 48, 577-582. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Saebea, D., Authayanun, S., & Patcharavorachot, Y. (2020). Performance analysis of direct steam 

reforming of methane in SOFC with SDC-based electrolyte. Energy Reports, 6, 391-396.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Nakyai, T., & Saebea, D. (2019). Exergoeconomic comparison of syngas production from biomass, 

coal, and natural gas for dimethyl ether synthesis in single- step and two- step processes. 

Journal of Cleaner Production, 241, 118334(1-17).  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Chatrattanawet, N., Authayanun, S., Saebea, D., & Patcharavorachot, Y. (2019). Syngas production 

from sugarcane leftover gasification integrated with absorption process for green liquid 

production. Journal of Cleaner Production, 235, 519-534. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Saebea, D. , Authayanun, S. , & Arpornwichanop, A.  ( 2 0 19 ) .  Process simulation of bio- dimethyl 

ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization. Energy, 175, 36-45. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Saebea, D. , Chaiburi, C. , & Authayanun, S.  ( 2 0 19 ) .  Model based evaluation of alkaline anion 

exchange membrane fuel cells with water management.  Chemical Engineering Journal, 

374, 721-729. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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Patcharavorachot, Y. , Saebea, D. , Authayanun, S. , & Arpornwichanop, A.  ( 2018 ) .  Hydrogen and 

power generation from supercritical water reforming of glycerol and pressurized SOFC 

integrated system:  Use of different CO2  adsorption process.  International Journal of 

Hydrogen Energy, 43(37), 17821-17834. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Saebea, D., Authayanun, S., Patcharavorachot, Y., Chatrattanawet, N., & Arpornwichanop, A. (2018). 

Electrochemical performance assessment of low- temperature solid oxide fuel cell with 

YSZ-based and SDC-based electrolytes. International Journal of Hydrogen Energy, 43, 921-

931.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Chatrattanawet, N., Saebea, D., Authayanun, S., Arpornwichanop, A., & Patcharavorachot, Y. (2018). 

Performance and environmental study of a biogas- fuelled solid oxide fuel cell with 

different reforming approaches. Energy, 146, 131-140. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Jienkulsawad, P., Saebea, D., Patcharavorachot, Y., Kheawhom, S., & Arpornwichanop, A. (2018). 

Analysis of a solid oxide fuel cell and a molten carbonate fuel cell integrated system with 

different configurations. International Journal of Hydrogen Energy, 43, 932-942. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Suwanmanee, U., Saebea, D., Hacker, V., Assabumrungrat, S., Arpornwichanop, A., & Authayanun, 

S. (2018) Conceptual design and life cycle assessment of decentralized power generation 

by HT-PEMFC system with sorption enhanced water gas shift loop. Energy Conversion and 

Management, 171, 20-30. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Im-orb, K. , Visitdumrongkul, N. , Saebea, D. , Patcharavorachot, Y. , & Arpornwichanop, A.  (2018) . 

Flowsheet- based model and exergy analysis of solid oxide electrolysis cells for clean 

hydrogen production. Journal of Cleaner Production, 170, 1-13. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Saebea, D., Magistri, L., Massardo, A., & Arpornwichanop, A. (2017). Cycle analysis of solid oxide 

fuel cell- gas turbine hybrid systems integrated ethanol steam reformer:  Energy 

management. Energy, 127, 743-755.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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Authayanun, S., Saebea, D., Patcharavorachot, Y., Assabumrungrat, S., & Arpornwichanop, A. (2017). 

Optimal design of different bio- oil reforming and CO removal processes for high 

temperature PEMFC systems. International Journal of Hydrogen Energy, 42(4), 1977-1988. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Nakyai, T. , Authayanun, S. , Patcharavorachot, Y. , Assabumrungrat, S. , Arpornwichanop, A. , & 

Saebea, D. , ( 2 0 17 ) .  Exergoeconomics of hydrogen production from biomass air- steam 

gasification with methane co-feeding. Energy Conversion and Management, 140, 228-239. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Wisaijorn, W., Poo-arporn, Y., Marin, P., Ordóňez, S., Assabumrungrat, S., Praserthdam, P., Saebea, 

D. , & Soisuwan, S.  (2017) .  Reduction of carbon dioxide via catalytic hydrogenation over 

copper- based catalysts modified by oyster shell- derived calcium oxide.  Journal of 

Environmental Chemical Engineering, 5, 3115-3121. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(6) นายเจริญ ชินวานิชย\เจริญ  

ประสบการณ\สอน 

 ปz พ.ศ. 2539-ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 

เอกชัย สุธีรศักดิ์, วิโรจน\ เรืองประเทืองสุข, และเจริญ ชินวานิชย\เจริญ. (๒๕๖๒) การใช+ปาล\มเอทิลเอส

เทอร\สำหรับเคร่ืองยนต\ดีเซลแบฉีดตรงภายในรถยนต\กระบะ. วารสารวิทยาศาสตรXบูรพา, ๒๔(๑), 

๓๓-๔๗. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๑) 

 

เอกชัย สุธีรศักด์ิ, วรเชษฐ\ ภิรมย\ภักด์ิ, เจริญ ชินวานิชย\เจริญ, และวิโรจน\ เรืองประเทืองสุข. (๒๕๖๒) การ

เปรียบเทียบสมรรถนะและการปลEอยสารมลพิษตEางๆ ของเครื ่องยนต\ดีเซลที ่ใช+ B50 และ

เชื ้อเพลิงรEวมระหวEางการอัดแกªสชีวภาพและ B50 สำหรับเชื ้อเพลิงทางเลือก. วารสาร

วิทยาศาสตรXบูรพา, ๒๔(๓), ๑๑๔๓-๑๑๕๙. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๑) 

 

เจริญ ชินวานิชย\เจริญ, วิโรจน\ เรืองประเทืองสุข, เอกชัย สุธีรศักดิ์, และถิรวัฒน\ จิตตรง. (๒๕๖๑) 

ปฏิกิริยาเอทาโนไลซีสแบบกะของปาล\มโอเลอินโดยใช+อัลตราโซนิกส\. วารสารวิทยาศาสตรXบูรพา,  

๒๓(๓), ๑๔๕๘-๑๔๗๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๑) 
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เอกชัย สุธีรศักด์ิ และ เจริญ ชินวานิชย\เจริญ. (๒๕๖๑) สมรรถนะและการปลEอยสารมลพิษของเครื่องยนต\

ดีเซลที่ใช+ปาล\มเอทิลเอสเทอร\.	วารสารวิศวกรรมศาสตรX มหาวิทยาลัยเชียงใหมF, ๒๕(๒), ๒๑๗-

๒๓๐. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๑) 

 

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

Sathaporn Chuepeng (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. 

(วารสารวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Sutheerasak, E., Chinwanitcharoen, C., & Ruengphrathuengsuka, W. (2019). Using diesohol 

and supercharging syngas on dual fuel in a turbocharging diesel-engine 

generator. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 

8(6). 972-976. 

(วารสารวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(7) นายนพพล วีระนพนันท\  

  ประสบการณ\สอน 

 2560- ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 

Weeranoppanant, N. & Adamo, A. (2020). In-line purification: A key component to facilitate 

drug synthesis and process development in medicinal chemistry. ACS Medicinal 

Chemistry Letters, 11(1), 9-15. 
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(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Khositanon, C., Adpakpong, K., Bureekaew, S., & Weeranoppanant, N. (2020). Continuous-

flow purification of silver nanoparticles and its integration with flow synthesis. 

Journal of Flow Chemistry, 10, 353-362.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Munkajohnpong, P., Kesornpun, C., Buttranon, S., Jaroensuk, J., Weeranoppanant, N., & 

Chaiyen, P. (2020). Fatty alcohol production: an opportunity of bioprocess. Biofuels, 

Bioproducts and Biorefining, 14(5), 986-1009. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Chong, G., Zang, J., Han, Y., Su, R., Weeranoppanant, N., Dong, H., & Li, Y. (2020). 

Bioengineering of nano metal-organic frameworks for cancer immunotherapy. Nano 

Research, 14, 1244-1259. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Wang, H., Liu, Y., He, R., Xu, D., Zang, J., Weeranoppanant, N, & Li, Y. Y. (2019). Cell 

membrane biomimetic nanoparticles for inflammation and cancer targeting in drug 

delivery. Biomaterials Science, 8, 552-568. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Sangadkit, W., Weeranoppanant, N., & Thipayarat, A. (2019). An integrated enrichment-

detection platform for identification of contamination of Vibrio parahaemolyticus 

in food samples. LWT, 119, 108841(1-9).  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Martini, P., Adamo, A., Syna, N., Boschi, A., Uccelli, L., Weeranoppanant, N., Markham, J., & 

Pascali, G., (2019). Perspectives on the use of liquid extraction for radioisotope 

purification. Molecules, 24(2), 334-351.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Zhang, P., Weeranoppanant, N., Thomas, D. A., Tahara, K., Stelzer, T., Russell, M. G., 

O’Mahony, M., Myerson, A. S., Lin, H., Kelly, L. P., Jensen, K. F., Jamison, T. F., Dai, 

C., Cui, Y., Briggs, N., Beingessner, R. L, & Adamo, A., (2018). Advanced continuous 

flow platform for on-demand pharmaceutical manufacturing. Chemistry-A 

European Journal, 24(11), 2776-2784. 
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(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Weeranoppanant, N., Amar, L. Tong, E., Faria, M., Hill, M.I., & Leonard, E.F., (2018). Modeling 

of fouling in cross-flow microfiltration of suspensions. AIChE Journal, 65(1), 207-

213 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Weeranoppanant, N., Adamo, A., Saparbaiuly, G., Rose, E., Fleury, C., Schenkel, B., & Jensen, 

K. F., (2017). Design of multistage counter-current liquid–liquid extraction for small-

scale applications. Industrial & Engineering Chemistry Research, 56(14), 4095-4103. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Shen, Y., Weeranoppanant, N., Xie, L., Chen, Y., Lusardi, M., Imbrogno, J., Bawendi, M.G. & 

Jensen, K.F., (2017). Multistage extraction platform for highly efficient and fully 

continuous purification of nanoparticles. Nanoscale, 9(23), 7703-7707.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

Yang, L., Weeranoppanant, N., & Jensen, K. F., (2017). Characterization and modeling of the 

operating curves of membrane microseparators. Industrial & Engineering Chemistry 

Research, 56(42), 12184-12191. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(8) นายเสฎฐกรณ\ อุปเสน  

 ประสบการณ\สอน  

 ปz พ.ศ. 2551-ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 

ปฏิภาณ บุญรวม, ปcยฉัตร วัฒนชัย, สร+อยพัทธา สร+อยสุวรรณ และเสฎฐกรณ\ อุปเสน. (๒๕๖๓). การ

สังเคราะห\  สารประกอบไฮโดรคาร\บอนโมเลกุลเล็กจากคาร\บอนไดออกไซด\ด+วยเทคโนโลยี

พลาสมาแบบไมEมีความร+อน, วารสารวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  

          ๒๒(๑), ๗๕-๘๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๒) 

 

Morillas H., Gredilla A., Cartagena E.G., Upasen S., & Maguregui M. (2020). PM10 spatial 

distribution and metals speciation study in the Bilbao metropolitan area during the 

2017–2018 period. Chemosphere, 259, 127482(1-9). 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

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), 12-23. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(9) นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค   

ประสบการณ\สอน  

 ปz พ.ศ. 2552-ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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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. 

(วารสารวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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.  

(วารสารวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(10) นายวิทวัส แจJงเอ่ียม   

 ประสบการณ\สอน 

 ปz พ.ศ. 2551-ป£จจุบัน คณะวิศกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 

ธนวัฒน\ ราชภิรมย\, ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ\ และวิทวัส แจ+งเอี่ยม. (๒๕๖๒). การผลิตสารลีแวนด+วย

เอนไซม\ลีแวนซูเครสเพื ่อการเพิ ่มมูลคEากากของเสียอุตสาหกรรม, วารสารวิจัยรามคำแหง 

(วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี), ๒๒(๒), ๓๕-๔๒.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี 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.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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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.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(11) นายศุภศิลป� ทวีศักด์ิ  

 ประสบการณ\สอน 

 ปz พ.ศ. 2552–ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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(1-8). 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 
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(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ 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. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

 

(12) นางศรีสุดา นิเทศน\ธรรม 

 ประสบการณ\สอน 

 ปz พ.ศ. 2551-ป£จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร\ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

งานวิจัย 

ศรีสุดา นิเทศน\ธรรม, ชาตรี สักเนตร\ และวรรณฤดี เปรมเจริญ. (๒๕๖๔). การเกิดไฮดรอกซีอปาไทท\บน

ฟcล\มบางเซอร\โคเนียมไดออกไซด\ท่ีเคลือบบนสเตนเลสสตีล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรXน

เอเชีย, ๑๕(๑), ๑๑๔-๑๒๖. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๒ ) 

 

ศรีสุดา นิเทศน\ธรรม, ดวงเดือน เสง่ียมวงษ\ และประภาภรณ\ ประทุม. (๒๕๖๓). การเกิดไฮดรอกซีอปาไทท\

บนผิวหน+าฟcล\มบางเซอร\โคเนียมไดออกไซด\ท่ีผEานการปรับสภาพ. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ

, ๘(๒), ๒๕๕-๒๖๕. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุEมท่ี ๒ ) 

 

Cherdchoo, W., Nithettham, S., & Charoenpanich, J. (2019). Removal of Cr(VI) from 

synthetic wastewater by adsorption onto coffee ground and mixed waste tea. 

Chemosphere, 221, 758-767. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู;สู<รายวิชา  (Curriculum Mapping)  

� ความรับผิดชอบหลัก ¢ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู< 3.ทักษะทางปBญญา 4.ทักษะ 

ความสัมพันธH
ระหวIางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหH การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

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 
5.1 

PLO 
5.2 

1) หมวดวิชาบังคับ 
รายวิชาบังคับท่ัวไป 
50268164 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี ¢ �  � ¢ ¢ �  � ¢ ¢ � 
50268264 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี ¢ �  � ¢ ¢ �  � ¢ ¢ � 
รายวิชาแกนบังคับ 
50260164 อุณหพลศาสตรHข้ันสูงของระบบทางวิศวกรรมเคมี �  � ¢  � ¢  �  � ¢ 
50260264 ปรากฏการณHการถIายโอนข้ันสูงในกระบวนการทางเคมี �  � ¢  � ¢  �  � ¢ 
50260364 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง �  � ¢  � ¢  �  � ¢ 
2) หมวดวิชาเลือก 
2.1) กลุIมวิชากระบวนการทางด<านวิศวกรรมเคมี 
50261164 การวิเคราะหHลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู< 3.ทักษะทางปBญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธH

ระหวIางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหH การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

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 
5.1 

PLO 
5.2 

50261264 พลังงานสะอาด �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50261364 เคมีคอลลอยHและพ้ืนผิวประยุกตH �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50261464 แบบจำลองและการวิเคราะหHกระบวนการ �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50261564 วัสดุสำหรับการใช<งานเฉพาะด<าน �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50261664 วิศวกรรมปaโตรเลียมและปaโตรเคมี �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50261764 วิศวกรรมพอลิเมอรH �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50261184 คณิตศาสตรHข้ันสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
2.2) กลุIมวิชาตามพ้ืนฐานงานวิทยานิพนธH 
50262164 หัวข<ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50262264 หัวข<อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50262364 หัวข<อพิเศษทางวิศวกรรมส่ิงแวดล<อม �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50262464 หัวข<อพิเศษทางบริหารจัดการใน อุตสาหกรรม �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50262564 หัวข<อพิเศษทางการจัดการพลังงาน �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50262664 หัวข<อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี �  � ¢  � ¢   � � ¢ 



  68 

รายวิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู< 3.ทักษะทางปBญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธH

ระหวIางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหH การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

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 
5.1 

PLO 
5.2 

50262764 หัวข<อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50262864 การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
50262964 อินเทอรHเน็ตของสรรพส่ิงสำหรับวิศวกรรมเคมี �  � ¢  � ¢   � � ¢ 
3) งานนิพนธSหรือวิทยานิพนธS 
50259864 วิทยานิพนธH � ¢  ¢ � ¢ ¢ � � ¢ � � 
50259964 วิทยานิพนธH � ¢  ¢ � ¢ ¢ � � ¢ � � 
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ผลการเรียนรู+ (Learning Outcomes: LO)  

1. ด%านคุณธรรมและจริยธรรม 
1. การใช+ทักษะความรู+ทางวิศวกรรมเคมีโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ในทางวิชาชีพ 
2. ความรับผิดชอบตKอตนเองและสังคม การดำเนินชีวิตอยKางมีระเบียบตามครรลองสังคม 

 

2. ด%านความรู% 
1.  มีความรู+และความเข+าใจในเน้ือหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญ  
2.  สามารถประยุกตWความรู+ท่ีศึกษามาเพ่ือแก+ปXญหาได+อยKางเหมาะสมกับสถานการณW 
3.  บูรณาการความรู+รKวมกับศาสตรWอ่ืนเพ่ือพัฒนาองคWความรู+ในงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

3. ด%านทักษะทางป>ญญา 
1. วิเคราะหWประเด็นปXญหาโดยใช+ความรู+ท่ีศึกษามาเพ่ือแก+ปXญหาน้ันๆ  
2. สังเคราะหWประเด็นปXญหาโดยใช+ศาสตรWตKางๆ  
3. ใช+ดุลยพินิจในการเสนอแนวทางแก+ไขปXญหา และสามารถพัฒนาองคWความรู+ใหมKได+ด+วยตนเอง 

 
4. ด%านทักษะความสัมพันธCระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความรับผิดชอบตKอหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย 
2. สามารถทำงานเป̂นทีมรKวมกับผู+อ่ืนได+อยKางมีประสิทธิภาพ 

 
5. ด%านทักษะการวิเคราะหC การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  สามารถใช+เทคโนโลยีในการศึกษาค+นคว+าความรู+ด+วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะหWและแก+ปXญหาเชิง
ตัวเลข 
2.  สามารถส่ือสารกับกลุKมคนหลากหลายอยKางมีประสิทธิภาพ 
 

ความคาดหวังของผลลัพธIการเรียนรู+เมื่อสิ้นปPการศึกษา  

     1.  นิสิตสามารถกำหนดปXญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู+ทางวิศวกรรมและการใช+เคร่ืองมือ
เฉพาะทางในการแก+ปXญหาในสาขาวิชาด+วยระเบียบวิธีวิจัยได+ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการ
ดำเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ 

     2.  นิสิตสามารถใช+ระเบียบวิธีวิจัยในการสร+างองคWความรู+ใหมKและสามารถเพยแพรKและโต+แย+ง 
     ทางวิชาการภายไต+กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได+ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา  
 

 
 



71 

 
เอกสารแนบหมายเลข  5 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรใหม8 พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี 

ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Chemical 

Engineering 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี 

ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Chemical 

Engineering 

คงเดิม 

จำนวนหน8วยกิต 

จำนวนหนXวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1  ไมXน[อยกวXา 36 หนXวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  ไมXน[อยกวXา  36 หนXวยกิต 

แผน ข   ไมXน[อยกวXา  36 หนXวยกิต 

จำนวนหน8วยกิต 

จำนวนหนXวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1  ไมXน[อยกวXา 36 หนXวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  ไมXน[อยกวXา  36 หนXวยกิต 

 

ยกเลิก แผน ข 

 

โครงสรKางหลักสูตร โครงสรKางหลักสูตร  

1) แผน ก แบบ ก 1 

 หมวดวิชาบังคับ    ไมXนับหนXวยกิต 

 วิทยานิพนธb    36 หนXวยกิต 

1) แผน ก แบบ ก 1 

 หมวดวิชาบังคับ    ไมXนับหนXวยกิต 

 วิทยานิพนธb    36 หนXวยกิต 

 

คงเดิม 

คงเดิม 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรใหม8 พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

2) แผน ก แบบ ก 2 

 หมวดวิชาบังคับ    15 หนXวยกิต 

 หมวดวิชาเลือก     9 หนXวยกิต 

 วิทยานิพนธb    12 หนXวยกิต 

3) แผน ข 

 หมวดวิชาบังคับ    15 หนXวยกิต 

 หมวดวิชาเลือก    15 หนXวยกิต 

 งานค[นคว[าอิสระ      6 หนXวยกิต 

2) แผน ก แบบ ก 2 

 หมวดวิชาบังคับ    12 หนXวยกิต 

 หมวดวิชาเลือก    6 หนXวยกิต 

 วิทยานิพนธb    18 หนXวยกิต 

 

 

ปรับลด 

ปรับลด 

เพ่ิมข้ึน 

 

ยกเลิก แผน ข 

อาจารยLผูKรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

1) นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
2) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒนb 

3) นางสาวปoยฉัตร วัฒนชัย 
4) นางสาววชิรา ดาวสุด 

อาจารยLผูKรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม8) 

1) นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒนb 

2) นางสาวปoยฉัตร วัฒนชัย 
3) นางสาววชิรา ดาวสุด 

 

 

ปรับเปล่ียน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรใหม8 พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ  

50258159 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี 

Advanced Research Methods in 

Chemical Engineering 

2(1-2-3) 

 

50268164 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี 

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 

50250159 คณิตศาสตรbข้ันสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี 

Advanced Mathematics for Chemical 

Engineering 

3(3-0-6)    ลดวิชา 

50250259 อุณหพลศาสตรbข้ันสูงของระบบทางวิศวกรรม

เคมี 

Advanced Thermodynamics for 

Chemical Systems 

3(3-0-6) 50260164 อุณหพลศาสตรbข้ันสูงของระบบทาง

วิศวกรรมเคมี 

Advanced Thermodynamics for 

Chemical Systems 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรใหม8 พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 

50250359 ปรากฏการณbการถXายโอนข้ันสูงใน

กระบวนการทางเคมี 

Advanced Transport Phenomena in 

Chemical Processes 

3(3-0-6) 50260264 ปรากฏการณbการถXายโอนข้ันสูงใน

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 

หมวดวิชาเลือก  

50261159 การวิเคราะหbลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง 

Advanced Materials Characterization 

3(3-0-6) 50261164 การวิเคราะหbลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง 

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 เคมีคอลลอยbและพ้ืนผิวประยุกตb 

Applied Surface and Colloid 

Chemistry 

3(3-0-6) 50261364 เคมีคอลลอยbและพ้ืนผิวประยุกตb 

Applied Surface and Colloid 

Chemistry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรใหม8 พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 

50261459 แบบจำลองและการวิเคราะหbกระบวนการ

Process Analysis and Simulation 

3(3-0-6) 50261464 แบบจำลองและการวิเคราะหbกระบวนการ

Process Analysis and Simulation 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261559 วัสดุสำหรับการใช[งานเฉพาะด[าน 

Materials for Special Applications 

3(3-0-6) 50261564 วัสดุสำหรับการใช[งานเฉพาะด[าน 

Materials for Special Applications 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261659 วิศวกรรมปoโตรเลียมและปoโตรเคมี  

Petroleum and Petrochemical 

Engineering 

3(3-0-6) 50261664 วิศวกรรมปoโตรเลียมและปoโตรเคมี  

Petroleum and Petrochemical 

Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50261759 วิศวกรรมพอลิเมอรb  

Polymer Engineering 

3(3-0-6) 50261764 วิศวกรรมพอลิเมอรb  

Polymer Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   50261864 คณิตศาสตรbข้ันสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี 

Advanced Mathematics for 

Chemical Engineering 

3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

50262159 หัวข[ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                           

Industrial Special Topics in Chemical 

Engineering 

3(3-0-6) 50262164 หัวข[ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                           

Industrial Special Topics in 

Chemical Engineering 

 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรใหม8 พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 

50262259 หัวข[อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี   

Special Topics in Chemical 

Engineering 

3(3-0-6) 50262264 หัวข[อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี   

Special Topics in Chemical 

Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262359 หัวข[อพิเศษทางวิศวกรรมส่ิงแวดล[อม

Special Topics in Enviromental 

Engineering 

3(3-0-6) 50262364 หัวข[อพิเศษทางวิศวกรรมส่ิงแวดล[อม

Special Topics in Enviromental 

Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262459 หัวข[อพิเศษทางการบริหารจัดการใน

อุตสาหกรรม   

Special Topics in Operation 

Management in Industry 

3(3-0-6) 50262464 หัวข[อพิเศษทางการบริหารจัดการใน

อุตสาหกรรม   

Special Topics in Operation 

Management in Industry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262559 หัวข[อพิเศษทางการจัดการพลังงาน  

Special Topics in Energy Management 

3(3-0-6) 50262564 หัวข[อพิเศษทางการจัดการพลังงาน  

Special Topics in Energy 

Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

50262659 หัวข[อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี  

Special Topics in Biochemical 

Engineering 

3(3-0-6) 50262664 หัวข[อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี  
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