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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร  25530081100233 
  1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  ภาษาอังกฤษ  Doctor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Engineering (Chemical Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  D.Eng. (Chemical Engineering) 
 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
   
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี และแบบ 1.2 หลักสูตร 5 ปี  
  5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
     สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่ าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1  ผู้สอน  นักวิจัย  นักวิชาการ   
 8.2  วิศวกรเคมีในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โรงกลั่น โรงแยกแก๊ส โรงงานพลาสติก 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่ใช้นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 
  8.3  เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 นายโอกร เมฆาสุวรรณด ารง 
  เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

  9.2 นายวรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

  9.3 นายวีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ    วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  มหาวิทยาลัยรังสิต (2538)  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์                
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่
เรียกว่า disruptive Technology เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศ
ที่มีรายได้สูง ต้องการการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” จึงต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยเน้นกระบวนการท างานวิจัยเพ่ือให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
อิสระ และเน้นการฝึกทักษะ การปฏิบัติงานวิจัยโดยผ่านประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ทางสาขาวิศวกรรมเคมี              
และมีการบูรณาการศาสตร์ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  หลักสูตรได้ค านึงถึงการผลิตดุษฎีบัณฑิตโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและมีแนวทางการด าเนินชีวิตอย่าง
ผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า 
และมีคุณธรรม  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  เพ่ือเป็นการผลิตงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างงานวิจัยในด้านวิศวกรรมเคมี และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการ
ศึกษาต่อ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างลึกซึ้ง 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง ๆ และมองเห็นปัญหา การก าหนด
สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้น าการถ่ายทอดความรู้       
ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการ
วิจัย ซึ่งการวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการจัดสรรทุนวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของ
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นักศึกษาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการผลิต ถ่ายทอด และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแก่สาธารณะชน  และมีการน าเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลอยู่ใน ISI ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคมี 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการ นักวิศวกร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี โดยเน้นกระบวนการท างานวิจัยผ่านการท าวิทยานิพนธ์ ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
และ/หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในการด าเนินงาน
วิจัยให้กับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม  
 1.2 ความส าคัญ 
  ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญมากในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการ
สร้างองค์ความรู้ของตนเอง เพ่ือลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากภายนอก วิศวกรรมเคมีนับเป็นสาขาหนึ่งที่ มีความส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศและมีความเกี่ยวเนื่องกับหลาย ๆ สาขาหลัก เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยา นาโนเทคโนโลยี และวัสดุขั้น
สูง การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ การผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเคมีจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ได้นักวิจัย 
ซึ่งก่อให้เกิดงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ใช้แก้ปัญหากับอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสิทธิบัตร
ต่อไป  
 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1)  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรหรือวิศวกรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมี               
อย่างลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง ๆ และมองเห็นปัญหา 
การก าหนดสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

2)  เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยประสบการณ์การวิจัย              
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธี วิจัยด้วย
ตนเอง มีทักษะการจัดการและมีแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
 
ล าดับ

ที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

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

Psycho 
motor 

Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค านึงถึงความ
ปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

       √ 

PLO2 มีความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  √      

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนอ
งานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

   √     

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรม
เคมี เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
ท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    √    

PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยในสาย
งานของตนเองได้ 

    √    

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการ
สืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ 

    √    

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่
ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่
ซับซ้อนได้ 

     √   

 

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

 
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ ์ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อความส าเร็จของแผน และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสู ตรอย่ าง
สม่ าเสมอ 

1.เอกสารประเมินหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

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

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์

ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมี อย่างลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียน

สามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง 

ๆ และมองเห็นปัญหา การก าหนดสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาใน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

   √   √ 

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

2. เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วย

ประสบการณ์การวิจัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบ            

วิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและมีแนวทางการด าเนินชีวิต

อย่างผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

√ √ √  √ √  
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แผนการปรับปรุงหลักสูตร
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของตลาดแรงงาน
และคว ามต้ อ ง กา ร ข อ ง
ประเทศภายในระยะเวลา 5 
ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของหน่ วยงาน  องค์ กร  และสถาน
ประกอบการ 

รายงานผลการประเมิน
คว าม พึ งพอ ใจขอ ง ผู้ ใ ช้
บัณฑิต 
 

แผนการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา  
4 ปี 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร 

จ านวนบทความหรือผลงาน
ที่ ได้รับการเผยแพร่หรื อ
น าไปใช้ประโยชน์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ           
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                          
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาต้น เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาปลาย เดือนธันวาคม-เมษายน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 

(1)  แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า             
โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   

(2)  แบบ 1.2 ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีผลการเรียนระดับ         
ดีมากหรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 

2.2.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2.2.4  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ไม่มี   
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  ไม่มี 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  แผนการรับนักศึกษา แบบ 1.1  
 

 
ชั้นปีที่ 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 
 แผนการรับนักศึกษา แบบ 1.2 
  

 
ชั้นปีที่ 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 5 

5 
- 
- 
- 
- 

5 
5 
- 
- 
- 

5 
5 
5 
- 
- 

5 
5 
5 
5 
- 

5 
5 
5 
5 
5 

รวม 5 10 15 20 25 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 5 

 
  2.6 งบประมาณตามแผน  
   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษา 400,000 800,000 1,200,000 1,400,000 1,800,000 

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

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

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

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด าเนินการ      

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

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 

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

รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - 

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

ข. งบลงทุน      

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

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

ค่าครุภัณฑ์เพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

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

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

จ านวนนักศึกษา 10 20 30 35 40 

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

    
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็นจ านวนเงิน 420,000 บาท ต่อคนต่อปี 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   [  / ]  แบบชั้นเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)   
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
          แบบ 1.1 (ผู้ส าเร็จปริญญาโท)   รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
          แบบ 1.2 (ผู้ส าเร็จปริญญาตรี)   รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ                
คือ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ดังนี้ 

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ  1.1  แบบ 1.2 
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3* 3* 
วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 3* 6* 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 72 
หน่วยกิตรวม 48 72 

 
  3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1  รหัสวิชา 
 ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา 

616      หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 
       เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 

8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก  
      เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 

      3 หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  
      4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมวัสดุ 
     5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 
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      6 หมายถึง กลุม่วิชาแขนงวิศวกรรมปิโตรเลียมและการแยกมวลสาร 
      7 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยาเคมี 
      8 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
      9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

     เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา  
 

  3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 
  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หนว่ยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  

ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธี
คิด  ดังนี้ 
                         

  จ านวนหน่วยกิต = บ + ป + น                   
            3 
 

  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว คือ 
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บเป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
   เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
    เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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   3.1.3.3 รายวิชา 
  (1) แบบ 1.1  
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา

ต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี    1*(1-0-2) 

         (Research Methodology in Chemical Engineering)  
   616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี     1*(0-2-1) 
         (Seminar in Chemical Engineering) 
   616 892    สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี   1*(0-2-1) 
      (Professional Seminar in Chemical Engineering) 

   วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  
3 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

616 831       การควบคุมกระบวนการข้ันสูง    3*(3-0-6) 
 (Advanced Process Control) 
616 832 การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี   3*(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Optimization)                                   
616 841      พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต   3*(3-0-6) 
 (Polymer Blends and Polymer Composites) 
616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน   3*(3-0-6) 
 (Particle Technology and Nanoparticles) 
616 851       เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน 3*(3-0-6) 
 (Surfactant Technology and Current Applications) 
616 861       การแยกโดยสกัดด้วยตัวท าละลาย    3*(3-0-6) 
  (Solvent Extraction Separation) 
616 862       นวัตกรรมเยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 
  (Membrane Innovation)        
616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 
  (Membrane Separation) 
616 864       กระบวนการการดูดซับ     3*(3-0-6) 

    (Adsorption Processes) 
      616 865       วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม    3*(3-0-6) 
     (Petroleum Reservoir Engineering) 
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 



 15        มคอ.2 
 

 

 

616 866 วิศวกรรมไครโอจีนิค     3*(3-0-6) 
 (Cryogenic Engineering) 
616 871       การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์     3*(3-0-6) 

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

 (Process Intensification and Multifunctional Reactors) 
616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน    3*(3-0-6) 
  (Corrosion and Prevention) 
616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี    3*(3-0-6)

 (Special Topics in Chemical Engineering)  
    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
   616 893     วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
         (Thesis) 
    

  (2) แบบ 1.2 
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา

ต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี    1*(1-0-2) 

         (Research Methodology in Chemical Engineering)  
   616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี     1*(0-2-1) 
         (Seminar in Chemical Engineering) 
   616 892    สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี   1*(0-2-1) 
      (Professional Seminar in Chemical Engineering) 

   วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

616 831       การควบคุมกระบวนการข้ันสูง    3*(3-0-6) 
 (Advanced Process Control) 
616 832 การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี   3*(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Optimization)                                   
616 841      พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต   3*(3-0-6) 
 (Polymer Blends and Polymer Composites) 
 

*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 
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616 842 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน   3*(3-0-6) 
 (Particle Technology and Nanoparticles) 
616 851       เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน 3*(3-0-6) 
 (Surfactant Technology and Current Applications) 
616 861       การแยกโดยสกัดด้วยตัวท าละลาย    3*(3-0-6) 
  (Solvent Extraction Separation) 
616 862       นวัตกรรมเยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 
  (Membrane Innovation)        
616 863 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น     3*(3-0-6) 
  (Membrane Separation) 
616 864       กระบวนการการดูดซับ     3*(3-0-6) 

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

616 866 วิศวกรรมไครโอจีนิค     3*(3-0-6) 
 (Cryogenic Engineering) 
616 871       การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์     3*(3-0-6) 

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

 (Process Intensification and Multifunctional Reactors) 
616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน    3*(3-0-6) 
  (Corrosion and Prevention) 
616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี    3*(3-0-6)

     (Special Topics in Chemical Engineering) 
    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
   616 894     วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
         (Thesis) 
 
 
 
 
      
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
    3.1.4.1 แบบ 1.1 รับจากผู้ส าเร็จปริญญาโท 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน - 
  
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 890 
616 892 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
วิชาเลือก  

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

3* 
 รวมจ านวน - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U       
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 12 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 12 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 12 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 12 
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 3.1.4.2 แบบ 1.2 รับจากผู้ส าเร็จปริญญาตรี 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

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

 รวมจ านวน - 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 890  
616 892 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
วิชาเลือก  

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

6* 
 รวมจ านวน - 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
 
 
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U      
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
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ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

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

 รวมจ านวน 9 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
616 831         การควบคุมกระบวนการขั้นสูง        3(3-0-6) 
           (Advanced Process Control) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
            การควบคุมแบบคาสเคด การชดเชยเวลาหน่วง การควบคุมแบบซีเล็กทีพ/โอเวอร์ไรด์           

การควบคุมแบบอะแดพทีฟ อันตรกิริยาลูปการควบคุม รีเลทีฟเกนแอเรย์ การวิเคราะห์ค่าซิงกูลาร์             
การควบคุมแบบดีคัพพลิ้ง การหาค่าที่เหมาะสมแบบเวลาจริง การควบคุมเชิงท านายที่อาศัย
แบบจ าลอง การควบคุมแพลนท์ไวด์ 

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

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
แนวคิดพ้ืนฐานของการหาค่าเหมาะสม  การหาค่าเหมาะสมด้วยแผนภาพ การหาค่า

เหมาะสมแบบไม่มีขอบเขต โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมไม่เชิงเส้น การประยุกต์ของการหาค่า
เหมาะสมในทางวิศวกรรมเคมี 

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

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
พ้ืนฐานและทฤษฎีของพอลิเมอร์ผสม การผสมเข้ากันของพอลิเมอร์ผสม ชนิดของพอลิเมอร์

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

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
           เทคโนโลยีอนุภาคและวัสดุ รูปร่างของอนุภาค ค าจ ากัดความของอนุภาคนาโน ประวัติและ

การพัฒนาของอนุภาคนาโน ประโยชน์ของอนุภาคนาโน การประยุกต์อนุภาคนาโน การสังเคราะห์
อนุภาคนาโน และการใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนในกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 
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616 851 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน   3(3-0-6) 
  (Surfactant Technology and Current Applications) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
  สารลดแรงตึงผิว ประเภทของสารลดแรงตึงผิว โครงสร้างและคุณสมบัติของสารลดแรง            
ตึงผิว การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในด้านต่าง ๆ  

    
616 861  การแยกโดยสกัดด้วยตัวท าละลาย     3(3-0-6) 
  (Solvent Extraction Separation) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   ระบบการสกัดของเหลว-ของเหลว การจ าลองแบบและการค านวณเกี่ยวกับหอสกัด

ของเหลว และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
    
616 862 นวัตกรรมเยื่อแผ่น       3(3-0-6) 
  (Membrane Innovation) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 นวัตกรรมเยื่อแผ่นและการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่อ่ืน ๆ ทิศทางและการประยุกต์

นวัตกรรม เยื่อแผ่นส าหรับอุตสาหกรรม     
 

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

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
เทคโนโลยีเยื่อแผ่น โครงสร้างและการท างานของเยื่อแผ่น เยื่อแผ่นชนิดต่าง ๆ เกณฑ์การ

เลือกเยื่อแผ่น ประโยชน์ของระบบเยื่อแผ่น การประยุกต์ของการแยกด้วยเยื่อแผ่นในกระบวนการ
ทางเคมีเชิงฟิสิกส์และทางชีวภาพ 

 
616 864 กระบวนการการดูดซับ       3(3-0-6) 

(Adsorption Processes) 
        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

ปรากฏการณ์การดูดซับ สมดุลการดูดซับ จลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลส าหรับอนุภาคที่มี  
รูพรุน กระบวนการการดูดซับโดยการด าเนินการแบบคงตัวและแบบเป็นคาบ แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของกระบวนการดูดซับที่สมดุล การแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟ และการแยกก๊าซผสม
แบบความดันสลับ 
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616 865  วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม      3(3-0-6) 
        (Petroleum Reservoir Engineering) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
สมการพลศาสตร์ของเหลวส าหรับการไหลของของไหลในตัวกลางพรุน ปัญหาการไหลใน

สองมิติและวิธีทฤษฎีศักย์ ระบบการไหลตามแรงโน้มถ่วง การซึมผ่านแบบไม่เป็นรูปแบบเดียวกันของ
ระบบสองของไหล การไหลในสภาวะไม่คงตัวของของไหลในหลุมกักเก็บในตัวกลางพรุน                      
การวิเคราะห์ความดันดูดลง การท านายการไหลบ่าเข้ามาของน้ า 

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

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
หลักการเบื้องต้นที่น าไปสู่กระบวนการผลิตที่อุณหภูมิต่ าและการแยกของแก๊ส สมบัติทาง

กายภาพของของไหลเยือกแข็ง และการประยุกต์คุณสมบัติเหล่านั้นในการพัฒนาทางวิศวกรรมใน
ปัจจุบัน 

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

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ทฤษฎีและกลไกของการดูดซับ ปฏิกิริยาเคมีในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ผลกระทบของ

การแพร่ระหว่างวัฏภาคและการแพร่ภายในอนุภาค ผลกระทบของการแพร่พร้อมกับการถ่ายความ
ร้อน ขอบเขตส าหรับผลกระทบของการแพร่ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเร่งเชิงวิวิธพันธุ์              
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา เทคนิคการจ าแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการทดลองส าหรับ
พัฒนาข้อมูลการออกแบบ แง่มุมทั่วไปของการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ กลไกการเสื่อมสภาพและการ
ฟ้ืนฟูสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 

 
616 872  การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่  3(3-0-6) 

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

 แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนาระบบการผลิต เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่      
หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเมมเบรน เครื่องปฏิกรณ์ชนิดใช้การดูดซับเพ่ือส่งเสริม
ปฏิกิริยา ระบบที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์ หน่วยสกัดแยก และหน่วยการท าให้คืนสภาพ            
การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่กับปฏิกิริยาเคมี เอสเทอริฟิเคชัน อีเทอริฟิเคชัน           
ไฮดรอกซิเลชัน และกรณีศึกษาจากโรงงานเพื่อการพาณิชย์และวารสารวิชาการ 
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616 881  การผุกร่อนและการป้องกัน      3(3-0-6) 
  (Corrosion and Prevention) 

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
หลักการของการผุกร่อน กระบวนการเกิดขั้วบวกและขั้วลบ จุดเริ่มต้น และลักษณะการไหล

ของกระแสในการผุกร่อน ตารางมาตรฐานล าดับขั้นทางเคมีไฟฟ้าของโลหะ ความเฉื่อยของโลหะต่อ
การผุกร่อนและฟิล์มป้องกัน ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่ออัตราการผุกร่อน รูปแบบของการผุกร่อน 
วิธีการลดหรือการป้องกันการผุกร่อน วัสดุป้องกันการผุกร่อนในอุตสาหกรรมเคมี การป้องกันแบบ
แคโธดิก บทบาทของสารยับยั้งปฏิกิริยา สารเคลือบและอโลหะที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน 

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

        เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี หรือวิศวกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ใหม่ ๆ  
 
616 890  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี      1(1-0-2) 

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

    หลักการและตัวอย่างแบบต่างๆของงานวิจัย แนวคิดเชิงระบบในการท างานวิจัย และ
ความส าคัญเพ่ือความส าเร็จของงานวิจัย ประกอบด้วย การออกแบบการทดลอง การจัดเก็บข้อมูล 
การประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการน าเสนอ
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

      
616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                1(0-2-1) 

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

หัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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616 892  สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี     1(0-2-1) 
  (Professional Seminar in Chemical Engineering)                                                           

 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของวิศวกรเคมีระดับปริญญาเอกในสังคมวิจัย ความรู้และ

ทักษะทางการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดความเชี่ยวชาญผ่านการตีพิมพ์ผลงานและเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการได ้

 
616 893 วิทยานิพนธ์               (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

   (Thesis)         
  วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
เคมีส าหรับนักศึกษาแบบ 1.1  
    

616 894 วิทยานิพนธ์               (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
   (Thesis)         

  วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
เคมีส าหรับนักศึกษาแบบ 1.2  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  
 
 
 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                   
โอกร เมฆาสุวรรณด ารง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.         
วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                   
โอกร เมฆาสุวรรณด ารง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.         
วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

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

3 3 
 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. 
ประกร  รามกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

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

3 3 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                 
ศิริรัตน์  วัชรวิชานันท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

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

3 3 
 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธรวิภา พวงเพ็ชร 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.             
ชูวงศ์ ชัยสุข 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 

8. อาจารย์ ดร.มัทรี เติมตะนันทน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  เนื่องมาจากการที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วย
ประสบการณ์การวิจัย ซึ่งงานวิจัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง ๆ และมองเห็นปัญหา การก าหนดสาเหตุและวิธีการ
แก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและมีแนว
ทางการด าเนินชีวิตอย่างผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้น า และมีคุณธรรม 
ดังนั้นจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องท างานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรม เคมี ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

9. อาจารย์ ดร.สุนทร ปิติเจริญพันธ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

3 3 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีกระบวนการท างานวิจัยเพ่ือให้
สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ สามารถท าวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา และได้รับประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ โดยมี
การบูรณาการศาสตร์ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  แบบ 1.1  ปีการศกึษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  แบบ 1.2 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต  
  แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หนว่ยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ศึกษารายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางวิศวกรรมเคมี สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี และสัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และมีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และควบคุมให้จ านวนและคุณวุฒิประสบการณ์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1. รายวิชา 616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการน าเสนอที่
เพียงพอต่อ เพ่ือการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
  2. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) ซึ่งจัดสอบเป็นแบบข้อเขียนและการสอบ
ปากเปล่าครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเคมี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 42 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  3. นักศึกษาได้รับการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 4. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 1.1 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ดังนี้  
  ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 1 บทความ และ 
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือในวารสารวิชาการระดับชาติ                
อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 อย่างน้อย 1 บทความ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมเคม ี
 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษา แบบ 1.2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
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นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 2 บทความ  
  6. การสอบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 44 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
  คุณลักษณะพิเศษของดุษฎีบัณฑิต เมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคมี และมีการน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมเคมีของประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะน า
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ จึงก าหนดให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลอยู่ใน ISI ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
(peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคมี เป็น
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน นอกจากนี้จัดให้มีการน าเสนอผลงาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกภาพ และการแสดงออก 
รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหา จรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมทางสังคม และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อให้ได้คุณลักษณะตามท่ีต้องการ ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านทักษะการวิจัย 1. จัดเตรียมเครื่องมือวิจัย วารสารวิชาการและปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความ

พร้อมในการวิจัย รวมถึงสถานที่ในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และได้รับค าปรึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดให้มีการสอน เพ่ือเขียนบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

1.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า 

2.  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหารายวิชา รวมถึงจัด
กิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ด้านบุคลิกภาพ จัดให้มีการน าเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารและบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย              
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าคิด กล้าวิเคราะห์ กล้าซักถามและแสดง
ความคิดเห็น 

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค านึงถึง
ความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(1) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องสถานการณ์
ที่เป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ท่ี
จะต้องเผชิญในการท างาน 
(2) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
การกระตุ้นให้มีการน าไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ความตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียน ความตรงต่อเวลาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ
ต่องานและผลของงาน  การอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลงานวิจัย  การแสดง
ค านิยมเพ่ือแสดงความขอบคุณในการ
ได้รับความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ 
(3) การท างานวิจัยต้องสามารถใช้
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(4) การอภิปรายกลุ่มในเรื่อง
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

(1) ChE.D.-8 ประเมินจาก
การสังเกตและจดบันทึก
พฤติกรรมการด าเนินการ
อภิปรายกลุ่ม 
(2) ChE.D.-9 ประเมินจาก
พฤติกรรม การปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
(3) ChE.D.-10 ประเมินจาก
พฤติกรรมในระหว่างการ
เตรียมตัวและการน าเสนองาน
ของนักศึกษา 

PLO2 มีความเป็นผู้น า สามารถ
ท า ง านร่ ว มกั บผู้ อ่ื น ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

(1) การจัดให้มีการท างานกลุ่ม และการ
น าเสนอผลงานกลุ่ม โดยผู้สอนมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้เกิดการประเมิน
พฤติกรรมและคุณภาพการท างานของ
นักศึกษา หรือนักศึกษามีการประเมิน
ตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม  

(1 )  ChE.D.-11 ประเมินผล
จากรายงาน และการเสนอ
ความก้าวหน้า 
(2 )  ChE.D.-12 ประเมินผล
จากผลการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

(2) ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร น า เ ส น อ
ความก้าวหน้าในการท างานวิจัย การ
ประเมินผลตามแผนงานและการเสนอ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป ทุกภาค
การศึกษา 

(3 )  ChE.D.-13 ประเมินผล
จากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(1) การจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มี ความเชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา มาร่วมให้ความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ 
(2) จัดสรรทุนการเพ่ือสนับสนุนการ
น าเสนองานวิจัยในระดับชาติ  และ
นานาชาติ 

(1) ChE.D.-3 ประเมินจากผล
การน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ 
(2) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การท ากิจกรรมในรายวิชา 
(3) ChE.D.-5 ประเมินจากผล
การน าเสนอสัมมนา 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎี
ทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา และท าวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1 )  การสอนที่ มี การยกกรณีศึกษา
ประกอบเพ่ือความเข้าใจ (Case-based 
teaching)  
(2) มีการเรียนรู้ และท างานร่วมกันจาก
โจทย์ปัญหา (Problem-based active 
learning) 
(3) การจัดให้มีการประยุกต์ความรู้ทาง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์และ
แก้ปัญาจากโจทย์หรือปัญหาจากการ
ท างานวิจัย  ให้มีการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังความคิดที่
หลากหลาย 
(4) การน าเสนอสัมมนา 
(5) การสอนแบบตั้งค าถาม 

(1 )  ChE.D.-1 ประเมินจาก
ก า ร จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย 
(2) ChE.D.-2 ประเมินจากผล
การด าเนินงานวิจัย 
(3) ChE.D.-3 ประเมินจากผล
การน าเสนอผลการวิจัย ใน
รูปแบบต่างๆ 
(4) ChE.D.-6 ประเมินจากผล
การสอบรายบุคคลเทียบกับ
กลุ่ม 
(5) ChE.D.-7 ประเมินจากผล
การน าเสนอการค้นคว้า ทั้งใน
รูปแบบชิ้นงาน รายงาน หรือ
การน าเสนอ 

PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของ
งานวิจัยในสายงานของตนเองได้ 

(1)  จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตรรกะคิด
เป็นล าดับขั้นตอนและเหตุผล 

(1) ChE.D.-14 ประเมินจาก
ผลการน าเสนองานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

(2) ก า หนด ให้ ป ร ะ เ มิ น คุณค่ า ข อ ง
งานวิจัยในสายงานของตนเอง  และ
น าเสนอในชั้นเรียน 
(3) การมอบหมายงานให้เกิดการพัฒนา
และกระตุ้นความสามารถของนักศึกษา
อย่ างต่อ เนื่ อง เป็นล าดับ  เช่น  การ
วิเคราะห์บทความวิจัยที่ทันสมัย การ
มอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทเรียนหรือ
วิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้น
เรียน 

(2) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การท ากิจกรรมในรายวิชา 
(3 )  ChE.D.-5 ประเมินจาก
การน าเสนอสัมมนา 

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัย
ที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้
อย่างมีคุณภาพ 

การมอบหมายงานให้เกิดทักษะในการ
สืบค้นงานวิจัย แหล่งข้อมูล และการคัด
กรองงานที่มีคุณภาพ 

(1) ChE.D.-14 ประเมินจาก
ผลการน าเสนองานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
(2) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การท ากิจกรรมในรายวิชา 
(3 )  ChE.D.-5 ประเมินจาก
การน าเสนอสัมมนา 

PLO7 ส า ม า ร ถ ออก แ บ บ และ
พัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหา
ทางวิศวกรรมเคมีท่ีซับซ้อนได ้

(1) การจัดให้มีการท างานวิจัยในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 
( 2 )  ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร น า เ ส น อ
ความก้าวหน้าในการท างานวิจัย 
(3) การจัดให้มีการประยุกต์ความรู้ทาง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์และ
แก้ปัญาจากโจทย์หรือปัญหาจากการ
ท างานวิจัย ให้มีการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังความคิด         
ที ่หลากหลาย 
 
 
 

(1 )  ChE.D.-1 ประเมินจาก
ก า ร จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย 
(2) ChE.D.-2 ประเมินจากผล
การด าเนินงานวิจัย 
(3) ChE.D.-3 ประเมินจากผล
การน าเสนอผลการวิจัย ใน
รูปแบบต่างๆ 
(4) ChE.D.-4 ประเมินจากผล
การท ากิจกรรมในรายวิชา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

(4) การน าเสนอสัมมนา      
(5) การสอนแบบตั้งค าถาม 

(5) ChE.D.-5 ประเมินจากผล
การน าเสนอสัมมนา 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
                          
                          ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   

 
 

 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม      

PLO2 มีความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

     

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพื่อน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยในสายงานของตนเองได้      

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ 

     

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนได้ 

     

     
           หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

มคอ.2 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program Learning Outcomes 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs :  

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

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

   ●    

616 881 การผุกร่อนและการป้องกัน    ●    
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs :  

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

616 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี    ●    
616 890 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี ●   ● ● ● ● 
616 891 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี ● ● ●  ● ●  
616 892 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี ● ● ●  ● ●  
616 893 วิทยานิพนธ์   ●  ● ●  ● ● 
616 894 วิทยานิพนธ์   ●  ● ●  ● ● 

 
 

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

 แบบ 1.1 รับจากผู้ส าเร็จปรญิญาโท 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

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

ชั้นปีที่ 1 

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

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

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

ชั้นปีที่ 2 

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

ชั้นปีที่ 3 

616 893 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 24 At  Ap E  E C มคอ.22 
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 แบบ 1.2 รับจากผู้ส าเร็จปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

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

ชั้นปีที่ 1 

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

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

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

ชั้นปีที่ 2 

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

ชั้นปีที่ 3 

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

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

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

ชั้นปีที่ 4 

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

ชั้นปีที่ 5 

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

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

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

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
1 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง           

การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO2 มีความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข

ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยในสายงานของตนเองได้ 
PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี

คุณภาพ 
PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม

เคมีที่ซับซ้อนได ้

 

2 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง           
การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ 

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
เคมีที่ซับซ้อนได ้

 

3 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง           
การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ 

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
เคมีที่ซับซ้อนได ้

 
แผนการศึกษา แบบ 1.2 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
1 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                

การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO2 มีความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข

ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO5 สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยในสายงานของตนเองได้ 
PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี

คุณภาพ 
PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม

เคมีที่ซับซ้อนได ้

 

2 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิ ชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง           
การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ 

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
เคมีที่ซับซ้อนได ้

  

3 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง           
การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ 

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
เคมีที่ซับซ้อนได ้

4 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง           
การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ 

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
เคมีที่ซับซ้อนได ้

 

5 PLO1 เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง           
การค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการน าเสนองานวิจัยได้ดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

PLO4 สามารถประเมินค่าทฤษฎีทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO6 สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นเป็นปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ 

PLO7 สามารถออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
เคมีที่ซับซ้อนได ้
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 

2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 2.1 การประเมินครอบคลุมถึง 

(1)  การรับนักศึกษาเข้าใหม่ 
(2)  การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
(3)  การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 

2.2 การใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินจะวัด
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา ส่วนวิธีการและ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินจะมีการก าหนดล่วงหน้าระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป 

2.3 การประเมินผู้เรียนจะก าหนดวิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนักการ
ประเมิน ประการส าคัญยังค านึงถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดชัดเจน 

2.4 มีการก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 
2.5 มีการน ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ

สมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ และด าเนินการโดยเที่ยงธรรม 
2.6 มีการระบุความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมี การ

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลแบบใหม่ ๆ และน าไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุทรณ์ 
 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  
   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
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  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต 
  (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  
  (3) ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่ดุษฎีบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา 
  (4) ส ารวจความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชา ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต และ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (5)   รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 
  (6)   มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  แบบ 1 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
  อ่ืน ๆ 
 (1)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 1.1 จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ดังนี้  
  ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 1 บทความ และ 
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  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือในวารสารวิชาการระดับชาติ                
อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มท่ี 1 อย่างน้อย 1 บทความ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมเคมี 
 (2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผนการศึกษา แบบ 1.2 จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer-reviewed) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 2 บทความ  
 (3)  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 61 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                     
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49        มคอ.2 
 

 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ 
และหลักสูตรที่สอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
   (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ก ากับดูแล และควบคุมมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีแผนการผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือป้อนเข้าสู่วงการวิชาการ และอุตสาหกรรมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล วางแนวทาง กลยุทธ์เชิงปฏิบัติ เพ่ือเป็นกรอบให้คณาจารย์และภาควิชาใช้
ด าเนินการ และผลักดันให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม             
และทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้น า และมีคุณธรรม และความช านาญในการวิจัย  และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเคมี
อย่างยั่งยืน  
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศกึษา 
  1. มีการวางแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี โดยส ารวจจ านวนนักศึกษาที่แต่ละห้องวิจัยแจ้งความ
ประสงค์ จากนั้นแจ้งตัวเลข ตรวจสอบก าหนดการรับนักศึกษา และยืนยันข้อมูลกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2. มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านหลายช่องทางทั้งการประกาศผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ของทางมหาวิทยาลัย  ผ่านช่องทางโซเชียลเนตเวิร์ค เช่นเว็บไซต์ของทั้งภาควิชาฯ และเว็บไซด์ของทางมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งช่องทางเฟซบุ๊กของภาควิชา นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านโครงการเสวนาเรียนและแนะแนว
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี 
  3. ท าการตรวจสอบและติดตามผู้สมัครเรียน โดยการโทรศัพท์แจ้งเตือนวันสอบและวันสัมภาษณ์ 
ติดตามการขึ้นทะเบียนนักศึกษาจากระบบลงทะเบียน 
  4. น าผลจ านวนการรับนักศึกษา มาทบทวนผลตามเป้าหมาย เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนและวิธีการรับ
นักศึกษา  
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 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
  1. มีการจัดท าแผนด าเนินการ จัดท าร่างก าหนดการและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งจากคณะและหลักสูตร เพ่ือแนะน านักศึกษาในการเรียนและข้อมูลต่าง ๆ  
  2. จัดท าแผนการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา  โดยเตรียมทุนการศึกษาต่าง ๆ  ส าหรับ
นักศึกษา เช่น ทุนผู้ช่วยสอน ทุนการไปเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี  
  3. แจ้งข้อมูลความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มวิจัยให้นักศึกษาทราบ เพ่ือให้นักศึกษาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกหัวข้อส าหรับท าวิจัย ภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 1 ได้มีระยะเวลาในการปรึกษาและพูดคุยกับ
อาจารย์ในห้องวิจัยต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท าวิจัย 
  4. ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาตามก าหนด และจัดท าประกาศทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้พร้อม
ด าเนินการ 
  5. ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ จ านวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนตามช่องทางที่ได้วางแผนไว้ 
  6. น าผลตัวเลขจ านวนนักศึกษา จ านวนทุนที่ได้รับการจัดสรร มาปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและ
แผนการเงินส าหรับปีการศกึษาถัดไป 
 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  1. มีกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยังฝึกทักษะการอ่านบทความ และทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบส าหรับงานวิจัยผ่านการนัดประชุมพูดคุยกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น การประชุมของห้องวิจัย
ต่าง ๆ (Group meeting) นอกจากนี้มีแผนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะการท าวิจัยและฝึกภาษาอังกฤษผ่าน
โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 
  2. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตร             
และการจัดการศึกษาของนักศึกษา 
  3. ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการ และจัดกิจกรรมการประชุมของ
ห้องวิจัยต่าง ๆ (Group meeting) จัดท าประกาศให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา  และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. ตรวจสอบผลและตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
การจ านวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
  5. น าปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษามาวิเคราะห์และน ามาปรับปรุงกระบวนการ 
และน าจ านวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนมาปรับแผนการเงินส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
 3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  1. พัฒนาทักษะการอ่านบทความและทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในงานวิจัยผ่านการนัดประชุมพูดคุย
กับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น การประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ (Group meeting) และมีแผนส่งเสริมให้นักศึกษาได้
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พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการน าเสนอผลงานวิจัย และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านโครงการสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 
  2. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตร และการจัด
การศึกษาของนักศึกษา 
  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ ตามก าหนด ด าเนินการจัดท าประกาศของ
ภาควิชาฯ เพ่ือให้เงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา 
  4. ตรวจสอบผลการจัดประชุมกลุ่มวิจัย (Group meeting) และตรวจสอบจ านวนผลงานที่ได้รับการ
จัดสรรเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
  5. น าผลการด าเนินการและการประเมินผลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และน ามาปรับปรุงกระบวนการ             
และน าจ านวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนมาปรับแผนการเงินส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
4. อาจารย ์  
 4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  หลักสูตรได้มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยคัดสรรจาก
คณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการและมีผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
 4.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     
  2. ในการบริหารอาจารย์จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ให้ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
  3. หลักสูตรการแบ่งภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับใน
หลักสูตร  
  4. มีระบบการประเมินส าหรับอาจารย์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ด้านหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา  
  5. หลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร เป็นประจ า เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตร และติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร และยังได้มีการประชุมย่อยอย่างไม่เป็นทางการ ทุกวันพุธ               
เพ่ือพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงภาระงานของอาจารย์  
 4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
  หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในการท าวิจัย และการเข้าร่วมโครงการอบรมทาง
วิชาการ รวมทั้งการสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดสรรเงิน
รางวัลตอบแทนการเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ในทุกปีการศึกษา                
และได้มีการประชุมย่อย เพ่ือบริหารจัดการระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  หลักสูตรได้ออกแบบให้แผนการศึกษาประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาและสาระการเรียนรู้
รายวิชาที่เหมาะสมในแต่ละแผนที่เปิดรับ ท าให้ง่ายต่อการศึกษาและท าความเข้าใจ รวมถึงสะดวกต่อการวางแผน
การศึกษาของนักศึกษา  และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
  1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยการน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ  
  2. ในการจัดท าหลักสูตรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมให้ค าแนะน าต่าง ๆ  
  3. มีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย โดยมีการวิพากษ์หลักสูตร โดยศิษย์เก่าที่
ท างานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงหลังสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  1. การก าหนดอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรได้รับการพิจารณาก าหนดภาระการสอน ตามความรู้และความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ได้มี
การปรับปรุงการคัดเลือก โดยตรวจสอบทั้งคุณสมบัติด้านการศึกษา และผลงานวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดมาตรฐานของหลักสูตร 
  2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) หลักสูตรมีการ
ก ากับและติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) เป็นไปตามหลักเกณฑ ์โดยบรรจุในวาระพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาฯ 
  3. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  5. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1)  มีการนัดประชุมพูดคุยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ  
   (2) มีการมอบทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานฯ ของนักศึกษา เพ่ือช่วยผลักดันให้นักศึกษาได้
มีโอกาสมากขึ้นในการไปเสนอผลงาน  
   (3) หลักสูตรมีรายวิชา สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  
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   (4) หลักสูตรได้มีส่วนในการผลักดันให้มีการปรับ ข้อก าหนดในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือแก้ปัญหาการจบไม่ตรงเวลาของนักศึกษา 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นักศึกษา ด้วยแบบประเมิน 
  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ 
การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การน าเสนองาน 
  3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
   (1) มีระบบและก าหนดการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.7 
   (2) มีตารางติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรที่ชัดเจน 
  4. การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
  1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นกรรมการภาควิชาด้วย ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
และออกความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   (2) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและออกความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ผ่านตู้รับความคิดเห็น และการสัมภาษณ์จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
  2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
   ภาควิชาฯ จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การจัดระเบียบการใช้งานห้องวิจัย โดยมีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละห้องวิจัย เป็นผู้ดูแลระเบียบการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือ ในแต่ละห้องวิจัย การพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้ในโซนห้องวิจัย จัดการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ ตามทางเดิน
ในภาควิชา รวมถึงการสร้างห้องประชุมกลุ่มย่อย และเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกติดเครื่องปรับอากาศ ให้นักศึกษาได้ใช้
งาน   
  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผลการประเมินความพึงพอใจ ของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาควิชาได้มีการวิเคราะห์ 
และได้น าผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  
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   (1) ห้องสมุดภาควิชา ได้มีการปรับปรุงห้องสมุด ภาควิชาให้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการ
ใช้งานของนักศึกษามากขึ้น 
   (2) การเพ่ิมจุดปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบริเวณภาควิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้มากขึ้น 
   (3) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภาควิชา เพ่ือให้รองรับต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายในการเรียน 
   (4) เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา การขาดแคลน เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง หลักสูตรได้ท าการ สร้าง
ความร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
กลุ่มการวิจัยในภาควิชาฯ  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ  
 แผนการศึกษา แบบ 1.1 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนผล
การด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้น
รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 
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(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมด้วย 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

X X X X X X 
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ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     X 

 รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2  จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
  1.2.2  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
  1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.2  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่ าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  4.1.1  อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 
  4.1.2  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.2.1  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
  4.2.2  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
  4.2.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  4.2.4  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 

  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)  ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)  
(ช) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 


