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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25530081103337  
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
      ภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in Chemical Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Engineering (Chemical Engineering) 
      ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.Eng. (Chemical Engineering) 
 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
   
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ     หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  
  5.2 ภาษาที่ใช้     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.3 การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
        ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่1/2561 วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  

   
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1  ผู้สอน  นักวิจัย  นักวิชาการ   
 8.2   วิศวกรเคมีในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  โรงกลั่น        

โรงแยกแก๊ส  โรงงานพลาสติก  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และอุตสาหกรรมที่ใช้นาโนเทคโนโลยี     
เป็นต้น 

  8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 9.1  นางศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-3110-00095-XX-X 
     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

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

  9.2  นายประกร รามกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน  3-1002-00762-XX-X 
ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ    วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
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 9.3 นางสาวมัทรี เติมตะนันทน์ 
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1020-00932-XX-X 
  ต าแหน่ง อาจารย์ 
       คุณวุฒิ      Ph.D. (Chemical and Environmental Engineering)  
     The University of Nottingham, UK (2013) 
    วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
    เลขที่ 6 ถนนราชมรรคคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   เนื่องด้วยในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้มข้น 
ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตามไปด้วย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเคมีและผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเคมี
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวิศวกรและนักวิจั ยที่มีความรู้
ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยเน้นกระบวนการท างานวิจัยเพ่ือให้สามารถแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิจัยโดยผ่านประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ทาง
สาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการบูรณาการศาสตร์  
ต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในการท างานและด าเนินงานวิจัยให้กับ                  
ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
     หลักสูตรได้ค านึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและมี แนวทางการด าเนินชีวิต
อย่างผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รวมทั้ง
เป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้น า และมีคุณธรรม  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
     เพ่ือเป็นการผลิตงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างงานวิจัยในด้านวิศวกรรมเคมี และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากรในหน่วยงานทั้ งภาครั ฐ และเอกชน                
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ที่ต้องการศึกษาต่อ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม
เคมีอย่างลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง  ๆ และมองเห็น
ปัญหา การก าหนดสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้น าการถ่ายทอดความรู้       
ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญใน
การแก้ปัญหาและวิจัย ซึ่งการวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการจัดสรรทุนวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการผลิต ถ่ายทอด  และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแก่สาธารณะชน  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ           
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)          
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

 มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ในแขนงความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น พลังงานทดแทน ไบโอรีไฟเนอรี ตัวเร่งปฎิกิริยา เทคโนโลยีนาโน และมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต  

 
 1.2  ความส าคัญ 
   ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญมากในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันกับ
โลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของตนเอง เพ่ือลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีจาก
ภายนอกและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ วิศวกรรมเคมีนับเป็นสาขาหนึ่งที่มีความส าคัญในการ
พัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้านเช่น พลังงานทดแทน นาโนเทคโนโลยี ปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์และแพทยศาสตร์ รวมถึง 
การแก้ไขปัญหาและการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการท าวิจัย และมีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ การผลิตมหาบัณฑิตในสาขา
วิศวกรรมเคมีจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือผลิตวิศวกรและนักวิจัยที่มีคุณภาพที่เป็นก าลังต่อการพัฒนาประเทศในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน สามารถผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิศกรรมเคมี มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการจดสิทธิบัตรต่อไปให้สอดรับกับการศึกษาไทยในยุคใหม ่Thailand 4.0 
 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้น า และมีคุณธรรม และความช านาญในการวิจัย 
และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างยั่งยืน 

1.3 .2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ช่วยพัฒนาด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนด้านวิศวกรรมเคมีทั้งในภาครัฐฯ และ
เอกชน และเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ 

1.3.3 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมเคมีในแขนงต่าง ๆ ตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนศึกษาการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยพัฒนาวิชาการในด้านนี้ของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
และการน าผลงานวิจัยมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.เอกสารประเมินหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศภายในระยะเวลา  
5 ป ี

ติ ดต ามการ เป ลี่ ย น แปล งความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมิ น
ค ว าม พึ งพ อ ใจ ขอ งผู้ ใช้
บัณฑิต 
 

น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา
ในหลักสูตร 

จ านวนบทความหรือผลงาน
ที่ ได้ รับการเผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน 
  ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จ าแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
 (1) แผน ก แบบ ก 1 ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี        

   เกียรตินิยม 
 (2) แผน ก แบบ ก 2  

  (2.1)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า           
โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  (2 .2 ) ส า เร็ จ การศึ กษ าป ริญ ญ าวิ ศ วก รรมศาสตรบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าวิ ศ วกรรม เคมี                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาตามแบบ
วิชาการก้าวหน้า ที่ก าหนดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2.2  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2.2.3 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา        
วิศกรรมเคมี ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ และหลังจาก
เข้ารับการศึกษาแล้ว  จะต้องศึกษารายวิชาทางวิศวกรรมเคมี เพ่ิมเติมตามดุลยพินิจของภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมเติมจาก
หน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาบางสาขามีพ้ืนฐานไม่เพียงพอในความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  นักศึกษาอาจต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานบางรายวิชาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  แผน ก 1 

 
ชั้นปีที่ 

 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2  2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะจบการศึกษา  2 2 2 2 

  แผน ก 2 
 

ชั้นปีที่ 
 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 8 8 8 8 8 
ชั้นปีที่ 2  8 8 8 8 

รวม 8 16 16 16 16 
จ านวนที่คาดว่าจะจบการศึกษา  8 8 8 8 

 
     2.6 งบประมาณตามแผน  
              2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดการรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา  423,000   796,000  796,000  796,000  796,000  

ค่าลงทะเบียน 77,500 187,500 187,500 187,500 187,500 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,096,519  3,393,656  3,547,325  3,710,215  3,882,878  

รวม 3,597,019  4,377,156  4,530,825  4,693,715  4,866,378  
  
 
 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,416,186 2,561,158 2,714,827 2,877,717 3,050,379 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 152,165 304,330 304,330 304,330 304,330 

ทุนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 423,000 796,000 796,000 796,000 796,000 

รวม (ก) 3,041,351 3,711,488 3,865,157 4,028,047 4,200,710 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 528,168 528,168 528,168 528,168 528,168 

ค่าครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 628,168 628,168 628,168 628,168 628,168 

รวม (ก)+(ข) 3,669,519 4,339,656 4,493,325 4,656,215 4,828,878 

จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 366,952 216,983 224,666 232,811 241,444 
  
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตเป็นจ านวนเงิน 260,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 
 2.7  ระบบการศึกษา 
   [  / ]  แบบชั้นเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
            แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
            แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต 
    
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ      
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก 1 
  วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)      2 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    36  หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า   36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  วิชาบังคับ      14 หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                3 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    20  หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   37 หน่วยกิต 

  ส าหรับผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอจะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีตามดุลยพินิจของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 
 
 3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 รหัสวิชา 
 ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
616        หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
     เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 

6 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
7 หมายถึง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

     เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
      1-2  หมายถึงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 
    3  หมายถึงกลุ่มวิชาการออกแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมเคมี   
      4  หมายถึงกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมวัสดุ 

    5          หมายถึงกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมี      
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      ชีวภาพ 
      6  หมายถึงกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมปิโตรเลียมและการแยกมวลสาร 
      7  หมายถึงกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีแขนงวิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยาเคมี   
      8  หมายถึงกลุ่มวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
      9  หมายถึงกลุ่มวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

     เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา  
 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
             รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
            รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
             รายวิชาฝึกงานหรือภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ ในการค านวนหน่ วยกิตจาก จ านวนชั่ ว โมงบรรยาย (บ )           

ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตัวเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย  3           
ซึ่งมีวิธีคิดดังนี ้

   จ านวนหน่วยกิต  = บ+ป+น 
            3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

  เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
  3.1.3.3 รายวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 
ก. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 2 หน่วยกิต 

616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี               1*(0-2-1) 
    (Research Methodology in Chemical Engineering) 

616 691 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                1*(0-2-1) 
 (Seminar in Chemical Engineering) 

  ข. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
616 692 วิทยานิพนธ์                              มีค่าเทียบเท่า  36   หน่วยกิต 

  (Thesis) 
 แผน ก แบบ ก 2 
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  ก. วิชาบังคับ จ านวน 14 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี      1(0-2-1) 
  (Research Methodology in Chemical Engineering) 
616 691 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี       1(0-2-1) 
  (Seminar in Chemical Engineering) 
616 711 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 

  (Advanced Mathematics for Chemical Engineering) 
616 721 ปรากฏการณ์การน าพาขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
  (Advanced Transport Phenomena for Chemical Engineering) 
616 722 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Chemical Engineering Thermodynamics) 

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S  
616 723 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
ข. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

616 731 การควบคุมกระบวนการข้ันสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Process Control) 
616 732 การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
   (Chemical Engineering Optimization)                                   
616 741 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต     3(3-0-6) 
  (Polymer Blends and Polymer Composites) 
616 742 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน     3(3-0-6) 
  (Particle Technology and Nanoparticles) 
616 751 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน   3(3-0-6) 
  (Surfactant Technology and Current Applications) 
616 761 การแยกโดยสกัดด้วยตัวท าละลาย      3(3-0-6) 
  (Solvent Extraction Separation) 
616 762 นวัตกรรมเยื่อแผ่น       3(3-0-6) 
  (Membrane Innovation)        
616 763 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น       3(3-0-6) 
  (Membrane Separation) 
616 764 กระบวนการการดูดซับ       3(3-0-6) 
 (Adsorption Processes) 
 
616 765 วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม      3(3-0-6) 
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        (Petroleum Reservoir Engineering) 
616 766 วิศวกรรมไครโอจีนิค       3(3-0-6) 
      (Cryogenic Engineering) 
616 771 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์       3(3-0-6) 
           (Heterogeneous Catalysis) 
616 772 การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่   3(3-0-6) 
  (Process Intensification and Multifunctional Reactors) 
616 781 การผุกร่อนและการป้องกัน      3(3-0-6) 
 (Corrosion and Prevention) 
616 782 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี      3(3-0-6) 

 (Special Topics in Chemical Engineering)  
ค. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 20 หน่วยกิต 

616 693    วิทยานิพนธ์                    มีค่าเทียบเท่า  20   หน่วยกิต 
   (Thesis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
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  3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1*(0-2-1) 

 รวมจ านวน - 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

616 691 
616 692 

สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

1*(0-2-1) 
12 

 รวมจ านวน 12 
     

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

616 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
 
*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการเรียนเป็น S 
 
  3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2  
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

616 690 
616 711 
616 722 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
 

1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 7 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

616 691 
616 721 
616 723 

 
 

สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
ปรากฏการณ์การน าพาขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 
จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบ 
เครื่องปฏิกรณ์ข้ันสูง 
วิชาเลือก 

1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3 

 รวมจ านวน 10 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

616 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 10 
 รวมจ านวน 10 

 
 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
616 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 10 

 รวมจ านวน 10 
   
 
        3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
616 690      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี               1(0-2-1) 

        (Research Methodology in Chemical Engineering)  
เงื่อนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

         แนวคิดและตัวอย่างแบบต่าง ๆ ของงานวิจัย วิธีการและขั้นตอนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ
ซึ่งประกอบด้วย การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย การอ่านบทความอย่างเข้าใจ การก าหนดหัวข้องานวิจัย 
การออกแบบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การออกแบบการทดลอง การจัดเก็บข้อมูล          
การประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการน าเสนอ
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
616 691      สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี       1(0-2-1) 

       (Seminar in Chemical Engineering)                                                                       
  เงื่อนไข : นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

   การอ่านบทความอย่างเข้าใจและการประมวลข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและทันสมัยใน
หัวข้อต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือน าเสนอบทความ      
  

616 692      วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกิต 
        (Thesis) 
  เงื่อนไข : นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาบังคับทุกรายวิชา 

         วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
   เคมีส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

    
616 693       วิทยานิพนธ์         มีค่าเทียบเท่า  20  หน่วยกิต 
  (Thesis) 
  เงื่อนไข : นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาบังคับทุกรายวิชา 

         วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรม
   เคมีส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
    



                17 มคอ.2 

 

 

 

616 711       คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี      3(3-0-6) 
        (Advanced Mathematics for Chemical Engineering) 
          พีชคณิตเชิงเส้นและการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น การหาค าตอบของระบบสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญโดยใช้เมตริกซ์ อนุกรมฟูเรียร์และการหาค าตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยโดยใช้วิธี
แยกตัวแปร การแก้ปัญหาไฟไนต์เอลิเมนต์ การประยุกต์การแก้ปัญหากับงานทางวิศวกรรมเคมี 

    
616 721       ปรากฏการณ์การน าพาขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
         (Advanced Transport Phenomena for Chemical Engineering) 

 ปรากฏการณ์การน าพาของโมเมนตัม พลังงาน และมวล การหาสมบัติการน าพา              
การอนุรักษ์มวล โมเมนตัม และพลังงาน ในการไหลเป็นชั้น ๆ และการไหลแบบปั่นป่วนในแนวทาง
ไมโครสโคปิก สมการการเปลี่ยนแปลงส าหรับระบบหลายองค์ประกอบ สมการการเปลี่ยนแปลงเชิง
วิเคราะห์ในรูปแบบไร้มิติ การถ่ายเทความร้อน มวล และโมเมนตัมพร้อมกัน ทฤษฎีชั้นขอบเขตของ
การไหลเป็นชั้น ๆ และการไหลแบบปั่นป่วน 

   
616 722  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง      3(3-0-6) 
        (Advanced Chemical Engineering Thermodynamics) 
   อุณหพลศาสตร์ระดับโมเลกุล สมการของสภาวะ การหาสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ 

 สมดุลวัฏภาคของระบบหลายองค์ประกอบ การวิเคราะห์กระบวนการ 
 
616 723      จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
        (Advanced Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
        หลักการทางจลนพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยา และพหุปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์

แบบหลายวัฏภาค และเครื่องปฏิกรณ์ไม่อุดมคติ  
                     
616 731         การควบคุมกระบวนการขั้นสูง         3(3-0-6) 
           (Advanced Process Control) 
            การควบคุมแบบคาสเคด การชดเชยเวลาหน่วง การควบคุมแบบซีเล็กทีพ/โอเวอร์ไรด์           

การควบคุมแบบอะแดพทีฟ อันตรกิริยาลูปการควบคุม รีเลทีฟเกนแอเรย์ การวิเคราะห์ค่าซิงกูลาร์ 
การควบคุมแบบดีคัพพลิ้ง การหาค่าที่เหมาะสมแบบเวลาจริง การควบคุมเชิงท านายที่อาศั ย
แบบจ าลอง การควบคุมแพลนท์ไวด์ 

              
 
 
 

616 732  การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
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  (Chemical Engineering Optimization) 
แนวคิดพ้ืนฐานของการหาค่าเหมาะสม การหาค่าเหมาะสมด้วยแผนภาพ การหาค่า

เหมาะสมแบบไม่มีขอบเขต โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมไม่เชิงเส้น การประยุกต์ของการหาค่า
เหมาะสมในทางวิศวกรรมเคมี 

    
616 741         พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต      3(3-0-6) 
          (Polymer Blends and Polymer Composites) 

พ้ืนฐานและทฤษฎีของพอลิเมอร์ผสม การผสมเข้ากันของพอลิเมอร์ผสม ชนิดของพอลิเมอร์
ผสม สัณฐานวิทยาและสมบัติของพอลิเมอร์ผสม พ้ืนฐานและสมบัตขิองพอลิเมอร์คอมโพสิต  

 
616 742         เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน      3(3-0-6) 
           (Particle Technology and Nanoparticles) 
           เทคโนโลยีอนุภาคและวัสดุ รูปร่างของอนุภาค ค าจ ากัดความของอนุภาคนาโน ประวัติและ

การพัฒนาของอนุภาคนาโน ประโยชน์ของอนุภาคนาโน การประยุกต์อนุภาคนาโน การสังเคราะห์
อนุภาคนาโน และการใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนในกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 

  
616 751 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน    3(3-0-6) 
  (Surfactant Technology and Current Applications) 

  สารลดแรงตึงผิว ประเภทของสารลดแรงตึงผิว โครงสร้างและคุณสมบัติของสารลดแรง         
ตึงผิว การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในด้านต่าง ๆ  

    
616 761  การแยกโดยสกัดด้วยตัวท าละลาย      3(3-0-6) 
  (Solvent Extraction Separation) 
   ระบบการสกัดของเหลว-ของเหลว การจ าลองแบบและการค านวณเกี่ยวกับหอสกัด

ของเหลว และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
    
616 762 นวัตกรรมเยื่อแผ่น        3(3-0-6) 
  (Membrane Innovation) 

 นวัตกรรมเยื่อแผ่นและการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่อ่ืน  ๆ ทิศทางและการประยุกต์
นวัตกรรม เยื่อแผ่นส าหรับอุตสาหกรรม    

  
 
 
 

616 763 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น        3(3-0-6) 
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(Membrane Separation) 
เทคโนโลยีเยื่อแผ่น โครงสร้างและการท างานของเยื่อแผ่น เยื่อแผ่นชนิดต่าง  ๆ เกณฑ์การ

เลือกเยื่อแผ่น ประโยชน์ของระบบเยื่อแผ่น การประยุกต์ของการแยกด้วยเยื่อแผ่นในกระบวนการ
ทางเคมีเชิงฟิสิกส์และทางชีวภาพ 

 
616 764 กระบวนการการดูดซับ        3(3-0-6) 

(Adsorption Processes) 
ปรากฏการณ์การดูดซับ สมดุลการดูดซับ จลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลส าหรับอนุภาคที่มี 

รูพรุน กระบวนการการดูดซับโดยการด าเนินการแบบคงตัวและแบบเป็นคาบ แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของกระบวนการดูดซับที่สมดุล การแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟ และการแยกก๊าซผสม
แบบความดันสลับ 

 
616 765  วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม       3(3-0-6) 
        (Petroleum Reservoir Engineering) 

สมการพลศาสตร์ของเหลวส าหรับการไหลของของไหลในตัวกลางพรุน ปัญหาการไหลใน
สองมิติและวิธีทฤษฎีศักย์ ระบบการไหลตามแรงโน้มถ่วง การซึมผ่านแบบไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
ของระบบสองของไหล การไหลในสภาวะไม่คงตัวของของไหลในหลุมกักเก็บในตัวกลางพรุน               
การวิเคราะห์ความดันดูดลง การท านายการไหลบ่าเข้ามาของน้ า 

 
616 766    วิศวกรรมไครโอจีนิค        3(3-0-6) 
     (Cryogenic Engineering) 

หลักการเบื้องต้นที่น าไปสู่กระบวนการผลิตที่อุณหภูมิต่ าและการแยกของแก๊ส สมบัติทาง
กายภาพของของไหลเยือกแข็ง และการประยุกต์คุณสมบัติเหล่านั้นในการพัฒนาทางวิศวกรรมใน
ปัจจุบัน 

 
616 771 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์        3(3-0-6) 
  (Heterogeneous Catalysis) 

 ทฤษฎีและกลไกของการดูดซับ ปฏิกิริยาเคมีในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ผลกระทบของ
การแพร่ระหว่างวัฏภาคและการแพร่ภายในอนุภาค ผลกระทบของการแพร่พร้อมกับการถ่ายความ
ร้อน ขอบเขตส าหรับผลกระทบของการแพร่ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเร่งเชิงวิวิธพันธุ์         
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา เทคนิคการจ าแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการทดลอง
ส าหรับพัฒนาข้อมูลการออกแบบ แง่มุมทั่วไปของการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ กลไกการเสื่อมสภาพ
และการฟ้ืนฟูสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตและ           
สิ่งแวดล้อม 
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616 772  การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่   3(3-0-6) 
(Process Intensification and Multifunctional Reactors) 

 แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนาระบบการผลิต เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่  
หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเมมเบรน เครื่องปฏิกรณ์ชนิดใช้การดูดซับเพ่ือส่งเสริม
ปฏิกิริยา ระบบที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์ หน่วยสกัดแยก และหน่วยการท าให้คืนสภาพ การ
ประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่กับปฏิกิริยาเคมี เอสเทอริฟิเคชัน อีเทอริฟิเคชัน ไฮดรอก
ซิเลชัน และกรณีศึกษาจากโรงงานเพื่อการพาณิชย์และวารสารวิชาการ 

 
616 781  การผุกร่อนและการป้องกัน       3(3-0-6) 

  (Corrosion and Prevention) 
หลักการของการผุกร่อน กระบวนการเกิดข้ัวบวกและขั้วลบ จุดเริ่มต้น และลักษณะการไหล

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

 
616 782        หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี       3( 3-0-6)
  (Special Topics in Chemical Engineering)  
   หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี หรือวิศวกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ใหม ่ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
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ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
3-4199-00090-XX-X  

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  (2548) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2542) 

5 3 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
วีรวัฒน์ ปตัทวีคงคา 
3-7401-00881-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2547) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2542) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลยัรังสิต (2538) 

5 3 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธรวิภา พวงเพ็ชร 
3-6559-00330-XX-X 
 

วท.ด. (เทคโนโลยีปโิตรเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2541) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2537) 

5 3 

    8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วีรยุทธ เลิศบ ารุงสุข 
3-1018-00268-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั (2541) 

5 3 

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

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

5 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 

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

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

5 3 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  ไม่มี 
  
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยเนื้อหาวิชาที่มากขึ้น
และประสบการณ์การท างานวิจัย ซึ่งงานวิจัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างลึกซึ้ง ท าให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระบบและกระบวนการต่าง ๆ และมองเห็นปัญหา การก าหนดสาเหตุ
และวิธีการแก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะการ
จัดการและมีแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม 
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้น า 
และมีคุณธรรม ดังนั้นจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องท างานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 
 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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  มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในการท างานวิจัย ในระดับปริญญาโท มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  แผน ก แบบ ก 1   ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  แผน ก แบบ ก 2   ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต  
  แผน ก แบบ ก 2    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 20 หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนการศึกษา เรียนรายวิชาบังคับทุกรายวิชาก่อนที่จะขอ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และควบคุมให้จ านวนและคุณวุฒิ
ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการท า
วิทยานิพนธ พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ การอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ การด าเนินการท าวิทยานิพนธตามค าแนะน าของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถ้ามี) และเสนอความกาวหน้าใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) ทุกภาคการศึกษา การรายงานประเมินผลความกาวหนาของการท าวิทยานิพนธของนักศึกษา 
รวมถึงการเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ จ านวนอยางนอย 3 คน แตไม
เกิน 5 คน โดยประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 3 คน 
ทั้งนี้ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอยางนอย 1 คน ซึ่งตองมิใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ        
เปนประธาน 
 
  



                26 มคอ.2 

 

 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิต เมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม มีความสามารถในด้านการวิจัยทางด้านวิศวกรรม
เคมี และมีการน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมเคมีของ
ประเทศ นอกจากนี้ในการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมียุทธศาสตร์ที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
แห่งการสร้างสรรค์ และเป็นมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้คุณลักษณะตามท่ีต้องการ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านทักษะการวิจัย 1. จัดเตรียมเครื่องมือวิจัย วารสารวิชาการและปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความ

พร้อมในการวิจัย รวมถึงสถานที่ในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และได้รับค าปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

1.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้แบบมีส่วมร่วม โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า 
2.  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหารายวิชา รวมถึงจัด
กิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านบุคลิกภาพ จัดให้มีการน าเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารและบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย  การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าคิด กล้าวิเคราะห์ กล้าซักถามและแสดงความ
คิดเห็น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 1.  สร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม และกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อสถานการณ์  
2.  สอดแทรกงานวิจัยที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ          
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
 (2) สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนอง
ปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ  
 (3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุน
อย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น  
 (4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ให้ความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ โดยสอดแทรงในรายวิชาของหลักสูตร และการยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(2) ปลูกฝังความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  คุณธรรมและ

จริยธรรม ผ่านการเข้าเรียน การบ้าน งานที่ได้มอบหมายให้กับนักศึกษา รวมถึงโครงการต่าง ๆ ในกิจกรรมนักศึกษา 
 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนที่
ก าหนดในโครงการ  

(2) ทุจริตในการสอบต้องเป็นศูนย์ 
 

  2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  
 (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า  
 (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้
อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) การจัดการเรียน การสอน ที่ทุกฝ่ายได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่ าเสมอ (Interactive 
classroom)  

(2) การสอนที่มีการยกกรณีศึกษาประกอบเพื่อความเข้าใจ (Case-based teaching)  
(3) มีการเรียนรู้ และท างานร่วมกันจากโจทย์ปัญหา (Problem-based active learning) 

 (4)   การจัดสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
มาร่วมให้ความรู ้และเปิดโลกทัศน์ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากผลการสอบรายบุคคลเทียบกับกลุ่ม 
(2) ประเมินจากผลการน าเสนอการค้นคว้า ทั้งในรูปแบบชิ้นงาน รายงาน หรือการน าเสนอ 

 
  2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 (2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง 
 (3) วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย 
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) การบรรยาย 
 (2) การมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัด 
 (3) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 (4) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม 
 (5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 (6) การจัดให้มีการท างานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 (7) การจัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าในการท างานวิจัย 
 (8) การจัดให้มีการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ปัญาจาก

โจทย์หรือปัญหาจากการท างานวิจัย ให้มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังความคิดที่
หลากหลาย 

 



                29 มคอ.2 

 

 

 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) การน าเสนองานในชั้นเรียน 
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 
(6) ประเมินจากการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
(7) ประเมินจากผลการด าเนินงานวิจัย 

  2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย

ตนเองสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  
 (2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
 (3) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
 (1) การจัดให้มีการท างานกลุ่มและการน าเสนอผลงานกลุ่ม โดยผู้สอนมีการประเมิน

พฤติกรรมและคุณภาพการท างานของนักศึกษาในการท างานกลุ่ม  
 (2) จัดให้การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่มย่อย เพ่ือให้นักศึกษามีการพูดคุย ตอบค าถาม 

และอภิปรายร่วมกัน  
 (3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นความสามารถของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลจากรายงาน และการเสนอน าเสนอผลงานในชั้นเรียน และการให้ความ

สนใจในขณะที่ผู้อื่นน าเสนอผลงาน  และการแสดงความคิดเห็นต่องานของผู้อื่น  
(2) ประเมินผลจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
(3) ประเมินผลจากผลการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
 (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตรรกะคิดเป็นล าดับ

ขั้นตอนและเหตุผล 
(2) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการน าเสนอ หรือบทความตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ  
 (3) มอบหมายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ E-course learning หรือ

การสั่งงานทาง Facebook 
2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 (2) น าเสนองานในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 

รูปแบบและวิธีการ 
 (3) ให้นักศึกษาท าการบ้านหรือรายงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   

  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน  
  1.2 สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้น
ตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
  1.3 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้
ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  1.4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 
   2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ
ในระดับแนวหน้า  
 2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และ
ใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง 
 3.3 วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้ เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  
 4.2 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
 4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

 
   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา         
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
   5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

 
 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการ 

ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

616 690   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี                

616 691   สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                 

616 692  วิทยานิพนธ ์                

616 693  วิทยานิพนธ ์                

616 711   คณิตศาสตร์ข้ันสงูส าหรับวิศวกรรมเคมี                

616 721   ปรากฏการณ์การน าพาขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี                

616 722  อุณหพลศาสตร์ทางวศิวกรรมเคมีขั้นสูง                
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการ 

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

616 723   จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่อง ปฏิกรณ์
ขั้นสูง                

616 731   การควบคุมกระบวนการขั้นสูง                

616 732   การหาค่าเหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี                

616 741  พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิต                  

616 742  เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาคนาโน                

616 751   เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ในปัจจุบัน                

616 761  การแยกโดยสกัดด้วยตัวท าละลาย                

616 762   นวัตกรรมเยื่อแผ่น                    

616 763   การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น                 
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   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 

 

 

   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการ 

ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

616 764   กระบวนการการดูดซบั                 

616 765  วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม                

616 766  วิศวกรรมไครโอจีนิค                

616 771  การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ ์                  

616 772  การรวมกระบวนการผลิตและเครื่องปฏิกรณ ์
             ชนิดหลายหน้าที ่

               

616 781  การผุกร่อนและการป้องกัน                

616 782  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี                
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  
   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษ าส าเร็จการศึกษา         
เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต 
  (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  
  (3) ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ 
  (4) ส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (5)   รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 
  (6)   มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
  เกณฑ์อ่ืน ๆ 
  1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550             
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
  2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา              
พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
  3. เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น        
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย           
คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
   (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ด าเนินการบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภายใต้ปณิธานและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมุ่งผลิตบัณฑิต เพ่ือเป็น
นักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในแขนงความรู้ด้านต่าง ๆ 
และมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ การน าไป
พัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และ
ความช านาญในการแก้ปัญหาและด าเนินงานวิจัยให้กับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดท าแผนการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามกรอบมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ห้าด้านที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะผู้บริหารหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพ่ือก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ครอบคลุมการด าเนินการการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการ
ประกันคุณการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
  หลักสูตรมีแผนการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพ่ือป้อนสู่วงการวิชาการและอุตสาหกรรมทั้ง
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมปีละ 10 คน (ตามแผนรับนักศึกษา) ที่มีคุณภาพของมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล           
วางแนวทาง  กลยุทธ์เชิงปฏิบัติ เพ่ือเป็นกรอบให้คณาจารย์และภาควิชาใช้ด าเนินการ เพ่ือร่ วมกันผลักดันให้ได้
มหาบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ช่วยพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี              
เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนด้านวิศวกรรมเคมีทั้งในภาครัฐฯ และเอกชน และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ               
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ มีความเป็นผู้น า และมีคุณธรรม และความช านาญในการวิจัย                
และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการด าเนินการหลักดังนี้ 
  1. ก าหนดแผนการเรียนรู้ตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  2. ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ของทุกรายวิชาตรงตามแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
  3. ก าหนดกลไกในการขับดันให้เกิดปฏิบัติได้จริงตามแต่ละหัวข้อของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  4. ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
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  5. ด าเนินการประเมินผลคุณภาพของมหาบัณฑิต โดยการส ารวจผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ห้าด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6. จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท าในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  1. มีการวางแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี โดยส ารวจจ านวนนักศึกษาที่แต่ละห้องวิจัยแจ้งความ
ประสงค์ จากนั้นแจ้งตัวเลข ตรวจสอบก าหนดการรับนักศึกษา และยืนยันข้อมูลกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
  2. มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านหลายช่องทางทั้ งการประกาศผ่านโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย  ผ่านช่องทางโซเชียลเนตเวิร์ค เช่นเว็บไซต์ของทั้งภาควิชาฯ และเว็บไซด์ของทาง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งช่องทางเฟซบุ๊คของภาควิชา นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านโครงการเสวนา
เรียนและแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี 
  3. ท าการตรวจสอบและติดตามผู้สมัครเรียน โดยการโทรศัพท์แจ้งเตือนวันสอบและวันสัมภาษณ์ 
ติดตามการขึ้นทะเบียนนักศึกษาจากระบบลงทะเบียน 
  4. น าผลจ านวนการรับนักศึกษา มาทบทวนผลตามเป้าหมาย เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนและวิธีการรับ
นักศึกษา  
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
  1. มีการจัดท าแผนด าเนินการ จัดท าร่างก าหนดการและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งจากคณะและหลักสูตร เพ่ือแนะน านักศึกษาในการเรียนและข้อมูลต่าง ๆ  
  2. จัดท าแผนการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา  โดยเตรียมทุนการศึกษาต่าง ๆ 
ส าหรับนักศึกษาเช่น ทุนผู้ช่วยสอน ทุนการไปเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต) 
  3. แจ้งข้อมูลให้นักศึกษาทราบด้วยวาจา (ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ตัดสินใจเลือกหัวข้อส าหรับท า
วิจัย) ว่าภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 1 ได้มีระยะเวลาในการปรึกษาและพูดคุยกับอาจารย์ในห้องวิจัยต่าง ๆ             
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท าวิจัย 
  4. ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาตามก าหนด และจัดท าประกาศทุนการศึกษาต่าง  ๆ ให้พร้อม
ด าเนินการ 
  5. ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ จ านวนนั กศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาและจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรทุนตามช่องทางที่ได้วางแผนไว้ 
  6. น าผลตัวเลขจ านวนนักศึกษา จ านวนทุนที่ได้รับการจัดสรร มาปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและ
แผนการเงินส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
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 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  1. มีกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยังฝึกทักษะการอ่านบทความและทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบส าหรับงานวิจัยผ่านการนัดประชุมพูดคุยกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น การประชุมของห้อง
วิจัยต่าง ๆ (Group meeting) นอกจากนี้มีแผนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะการท าวิจัยและฝึกภาษาอังกฤษ
ผ่านโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 
  2. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาของนักศึกษา 
  3. ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการ และจัดกิจกรรมการประชุมของ
ห้องวิจัยต่ าง ๆ (Group meeting) จัดท าประกาศให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา                      
และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. ตรวจสอบผลและตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
การจ านวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
  5. น าปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษามาวิเคราะห์และน ามาปรับปรุงกระบวนการ 
และน าจ านวนผลงานที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนมาปรับแผนการเงินส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
 3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  1. พัฒนาทักษะการอ่านบทความและทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในงานวิจัยผ่านการนัดประชุม
พูดคุยกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น การประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ (Group meeting) และมีแผนส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการน าเสนอผลงานวิจัย และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านโครงการ
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 
  2. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาของนักศึกษา 
  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ ตามก าหนด ด าเนินการจัดท าประกาศของ
ภาควิชาฯ เพื่อให้เงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านอาจารย์
ทีปรึกษา 
  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
คณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการเท่านั้น โดยมีประกาศค าสั่งแต่งตั้งจากทาง
มหาวิทยาลัย 
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 4.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา          
พ.ศ. 2558  
  2. ในการบริหารอาจารย์จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ให้ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
  3. หลักสูตรการแบ่งภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับใน
หลักสูตร  
  4. จากการท าแบบประเมินส าหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร
และการจัดการศึกษา ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก (4.39 คะแนน จาก 5 คะแนน)  
  5. หลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร เป็นประจ า เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารหลักสูตร และติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร และยังได้มีการประชุมย่อยอย่างไม่เป็นทางการทุกวันพุธ 
เพ่ือพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงภาระงานของอาจารย์  
 
 4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
  หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในการท าวิจัย และการเข้าร่วมโครงการอบรมทาง
วิชาการ รวมทั้งการสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดสรรเงิน
รางวัลตอบแทนการเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ ในทุกปีการศึกษา 
และได้มีการประชุมย่อย เพ่ือบริหารจัดการระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ออกแบบให้แผนการศึกษา
ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาและสาระการเรียนรู้รายวิชาที่เหมาะสมในแต่ละแผนที่เปิดรับ ท าให้ง่ายต่อ
การศึกษาและท าความเข้าใจ รวมถึงง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้  และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
  1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยการน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการ
ประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ  
  2. ในการจัดท าหลักสูตรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมให้ค าแนะน าต่าง ๆ  
  3. มีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย โดยมีการวิพากษ์หลักสูตร โดยศิษย์เก่าที่
ท างานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงหลังสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งก าหนดโดย สกอ. 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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  1. การก าหนดอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรได้รับการพิจารณาก าหนดภาระการสอน ตามความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงการคัดเลือก โดยตรวจสอบทั้งคุณสมบัติด้านการศึกษา และผลงานวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อก าหนดของ สกอ. 
  2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) หลักสูตรมีการ
ก ากับและติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยบรรจุในวาระพิจารณา 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาฯ 
  3. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  5. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1)  มีการนัดประชุมพูดคุยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การประชุมของห้องวิจัยต่าง ๆ  
   (2) มีการมอบทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานฯ ของนักศึกษา เพ่ือช่วยผลักดันให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสมากข้ึนในการไปเสนอผลงาน  
   (3) หลักสูตรมีรายวิชา สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  
   (4) ได้มีการจัดโครงการ English Clinic เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเขียน โครงร่างงานวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านอ่ืน ๆ 
   (5) หลักสูตรได้มีส่วนในการผลักดันให้มีการปรับ ข้อก าหนดในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือแก้ปัญหาการจบไม่ตรงเวลาของนักศึกษา 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นักศึกษา ดังนี้ 
   (1) จากเดิมใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการก าหนดข้อค าถาม ซึ่งจากการประเมินพบว่าข้อ
ค าถามดังกล่าวไม่สามารถท าให้เห็นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ออกมาให้เป็นรูปธรรมได้ จึงได้มีการปรับการตั้งข้อค าถาม
เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
   (2) จากปัญหาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เกิดจากความล่าช้าในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ ท าให้ได้กลุ่มนึกศึกษา ไม่หลากหลาย หลักสูตรจึงได้ท าการนัดนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้          
ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน การการสอบปลายภาค เพ่ือให้การสุ่ม สามารถเลือกนักศึกษาที่หลากหลายได้มากขึ้น 
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  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ 
การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การน าเสนองาน 
  3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ   
มคอ.7) 
   (1) มีระบบและก าหนดการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.7 
   (2) มีตารางติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรที่ชัดเจน 
  4. การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
   มีการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ พิจารณ าหั วข้อวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิ พนธ์                  
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นกรรมการภาควิชาด้วย ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะและออกความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   (2) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและออกความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านตู้รับความคิดเห็น และการสัมภาษณ์จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
  2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

   (1) สรุปผลการประเมินส าหรับนักศึกษา ความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ในหัวข้อ 2.4 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน ามาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลจาการประเมินด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 
   (2) หลักสูตรได้ท าการประเมินส าหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับ ดี (ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.98 จากคะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผู้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
นักศึกษา 3.40 4.11 XX 
อาจารย์ 4.47 3.98 XX 
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  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากผลการประเมินความพึงพอใจ ของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาควิชาได้มีการ
วิเคราะห์ และได้น าผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  
   (1) ห้องสมุดภาควิชา ได้มีการปรับปรุงห้องสมุด ภาควิชาให้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อ
การใช้งานของนักศึกษามากขึ้น 
   (2) การเพ่ิมจุดปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบริเวณภาควิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้มากข้ึน 
   (3) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภาควิชา เพ่ือให้รองรับต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายในการเรียน 
    (4) เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา การขาดแคลน เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง หลักสูตรได้ท าการ 
สร้างความร่วมมือ โดยการท า MOU กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา 
 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

 รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 

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

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  (2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
  (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
  (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการ 
ดังนี้ 
  (1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้ เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอน
ในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
ถัดไป 
  (2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
จะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1) การประเมินหลักสูตร 
  (2) การปรับปรุงหลักสูตร 
  (3) การจัดท าหลักสูตร 
  (4) การน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัย           
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (5)   การบริหารจัดการหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 

ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ข  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ค แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปีกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง                                     
 และภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ฉ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

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

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

 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sirirat Wacharawichanant, Chawisa Wisuttrakarn, and Kasana 
Chomphunoi.  (2016) .  “ Morphology and mechanical properties of 
poly ( lactic acid)  and acrylonitrile-butadiene rubber blends with 
organoclay. ”  Applied Mechanics and Materials, 835:  284-288. 
(SJR) 
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Sirirat Wacharawichanant, Lalitwadee Noichin, Sutharat Bannarak, and 
Supakanok Thongyai.  ( 2015) .  “ Morphology and properties of 
acrylonitrile-butadiene-styrene/ ZnO nanocomposites with 
compatibilizer.” Macromolecular Symposia, 354: 163-169. (SJR) 

 

Sirirat Wacharawichanant, ‘ Parida Amorncharoen, and Ratiwan 
Wannasirichoke. (2015). “Morphology and mechanical properties of 
polyoxymethylene and acrylonitrile-butadiene-styrene blends with 
compatibilizer.” Key Engineering Materials, 659: 463-467. (SJR) 

Sirirat Wacharawichanant.  ( 2015) .  “ Mechanical and morphological 
properties of poly( methyl methacrylate) / ethylene-octene 
copolymer/clay composites.”  Applied Mechanics and Materials, 
749: 304-307. (SJR) 

Sirirat Wacharawichanant, Parida Amorncharoen, and Ratiwan 
Wannasirichoke. (2014). “Effects of compatibilizer on the properties 
of polyoxymethylene/ acrylonitrile-butadiene-styrene blends. ” 
Advanced Materials Research, 1052: 220-225. (SJR) 

Sirirat Wacharawichanant, Paramaporn Sahapaibounkit, Unchana 
Saeueng, and Supakanok Thongyai.  ( 2014) .  “ Mechanical and 
thermal properties of polyoxymethylenenanocomposites filled with 
different nanofillers. ”  Polymer-Plastics Technology and 
Engineering, 53: 181-188. (ISI) 

  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 

Sirirat Wacharawichanant, and Nipawan Yasumlee. (2015). “Mechanical 

and morphological properties of high density 

polyethylene/ ethylene copolymer/ clay composites. ”  10th 

International Conference on the Physical Properties and Application 

of Advanced Materials,           Chiang Mai, Thailand, 283-285. 
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S.  Sirirat Wacharawichanant, Paweena Hanjai, and Sanya Khongaio. 

( 2015) .  “ Morphology and mechanical properties of poly( lactic 

acid) / ethylene copolymer/ organoclay composites. ”  2015 

International Conference on Engineering, Technology, and Applied 

Science - Fall Session, Nagoya, Japan, 117-127. 

Nipawan Yasumlee, and Sirirat Wacharawichanant.  (2015) .  “ Effects of 

organoclay types on morphological and mechanical properties of 

polyoxymethylene/ polypropylene blends.”  International Polymer 

Conference of Thailand, Bangkok, Thailand, 71-76. 

Sirirat Wacharawichanant, Jumpon Meethong, and Ruttakorn 

Chuaydamrong. (2014). “Effects of polyethylene-g-maleic anhydride 

on morphology and mechanical properties of 

polyoxymethylene/ high density polyethylene blends.”  4th TIChE 

International Conference 2014, Chiang Mai, Thailand, 423-427. 

Nipawan Yasumlee, and Sirirat Wacharawichanant.  (2014) .  “ Effect of 

microcrystalline cellulose on mechanical and morphological 

properties of polylactic acid/ elastomers blends. ”  MACRO 2014, 

Chiang Mai, Thailand, 336-339. 

Nipawan Yasumlee, and Sirirat Wacharawichanant.  (2014) .  “ Effect of 

organoclay on mechnical and morphological properties of 

polyoxymethylene/ polypropylene blends. ”  Pure and Applied 

Chemistry International Conference 2014, Khon Kaen, Thailand,         

702-705. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น      
 616 211 หลักการและการคํานวณพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี  
 616 221 ปฏิกิริยาและกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1 
 616 224  การไหลของของไหล 
 616 325 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี 
 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อน 
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 401 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี 
 616 411 ปรากฏการณ์การนําพา 
 616 431 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
 616 441  วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 616 480 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1 
 616 482 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1      
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 616 541 กระบวนการพอลิเมอร์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 523  จลนศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 
 616 591 สัมมนา 1 
 616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี  
 616 692 สัมมนา 2 
 616 721 ปรากฎการณ์การนําพาขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 891 สัมมนา 3  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ชื่อ-นามสกุล 
 นายประกร รามกุล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

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

Thanyaratt Teerachiyapat.  Prakorn Ramakul.  ( 2016) .  “ Application of 
hollow fiber supported liquid membrane as a chemical reactor for 
esterification of lactic acid and ethanol to ethyl lactate.”   Korean 
Journal of Chemical Engineering, 33: 8-13. (ISI) 
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Naphaphan Kunthakudee, Niti Sunsandee, Ura Pancharoen, Prakorn 
Ramakul.  ( 2015) .  “ Separation of   yttrium and rare earth using 
hollow fiber supported liquid membrane – Factorial design 
analysis.” Desalination and Water Treatment, 57: 3985-3994  (ISI) 

Srestha Chaturabul, Wanchalerm Srirachat, Thanaporn Wannachod, 
Prakorn Ramakul, Ura  Pancharoen, Soorathep Kheawhom. (2015) . 
“ Separation of mercury( II)  from petroleum produced water  via 
hollow fiber supported liquid membrane and mass transfer 
modeling.” Chemical Engineering  Journal, 265: 34–46. (ISI) 

Teerapon Pirom, Niti Sunsandee, Thidarat Wongsawa, Prakorn Ramakul, 
Ura Pancharoen,  Kasidit Nootong.  ( 2015) .  “ The effect of 
temperature on mass transfer and thermodynamic parameters in  
the removal of amoxicillin via hollow fiber supported liquid 
membrane.” Chemical Engineering Journal, 265: 75–83. (ISI) 

 Dolapop Sribudda, Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen, 
Suphot Phatanasri.  ( 2015) .  “ Separation of Cd( II)  from industrial 
wastewater via HFSLM:  Equilibrium, kinetic and   thermodynamic 
investigation.”  Journal of Industrial and Engineering Chemistry,         
25: 22-28. (ISI) 

Teerapon Pirom, Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Ura Pancharoen, 
Kasidit Nootong, Natchanun Leepipatpiboon. (2015). “Separation of 
amoxicillin using trioctylmethylammonium chloride via a  hollow 
fiber supported liquid membrane:  Modeling and experimental 
investigation.”  Journal of Industrial and Engineering Chemistry,         
23: 109–118. (ISI) 

Krirkratthawit Wongkaew, Niti Sunsandee, Ura Pancharoen, Kasidit 
Nootong, Prakorn Ramakul.  ( 2015) .  “ Purification of Sn( IV)  and 
recovery of Pd( II)  from flexible printed circuit board industry  
wastewater via HFSLM: Temperature effect investigation.” , Journal 
of Industrial and Engineering Chemistry, 22: 217–228. (ISI) 
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 Niti Sunsandee, Prakorn Ramakul, Milan Hronec, Ura Pancharoen, 
Natchanun Leepipatpiboon.  ( 2014) .  “ Mathematical model and 
experimental validation of the synergistic effect of selective  
enantioseparation of ( S) -amlodipine from pharmaceutical 
wastewater using a HFSLM. ” , Journal of Industrial and 
Engineering Chemistry,20:1612–1622. (ISI) 

Natchanun Leepipatpaiboon, Ura Pancharoen, Niti Sunsandee, and 
Prakorn Ramakul.  (2014) .  “ Factorial design in optimization of the 
separation of uranium from yellowcake across a hollow  fiber 
supported liquid membrane, with mass transport modeling. ” 
Korean Journal of Chemical Engineering, 31: 868-874. (ISI) 

 Niti Sunsandee, Paitoon Rashatasakhon, Prakorn Ramakul,                            
Ura Pancharoena, Kasidit Nootong, Natchanun Leepipatpiboon. 
( 2014) .  “ Selective Enantioseparation of Racemic Amlodipine by  
Biphasic Recognition Chiral Separation System. ”  Separation 
Science and Technology, 49:1357-1365. (ISI) 

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

ประกร รามกุล. (2559). การสกัดไอออนโลหะด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่มีเส้นใยกลวงรองรับ . 
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 165 หน้า. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  10  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น      
 616 201 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  
 616 301  การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
 616 313 ท่อและอุปกรณ์สําหรับกระบวนการอุตสาหกรรม    
 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม     
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 411 ปรากฏการณ์การนําพา  
 616 432 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  
 616 453   เทคโนโลยีเยื่อแผ่น 
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2    
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 821 ปรากฏการณ์การนําพาขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี  
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวมัทรี เติมตะนันทน์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemical and Environmental Engineering) The University of Nottingham, UK 

(2013) 
 วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

มัทรี เติมตะนันทน์. (2559). “การปรับปรุงไททาเนียมไดออกไซด์เพ่ือใช้ในการกําจัดสารอะ
โรแมติกส์ไฮโดรคาร์บอนในน้ําเสีย” นครปฐม, งบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยอาจารย์
ภายหลังสําเร็จการศึกษา ประจําปี 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 80 หน้า.      

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
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  Proceedings 
Mutsee Termtanun, Kanniga Mingmit, Krittaporn Likhitsup, and Supakij 

Suttiruengwong ( 2016)  “ Fe/ Pt Doped TiO2 for Furfural 

Photocatalytic Degradation. ”  The 6th TIChE International 

Conference 2016, Bangkok, Thailand, 102-105. 

Mutsee Termtanun, Rujiroj Tamnitra, Siriporn Wongwattaweesup, and 

Supakij Suttiruengwong (2016) “ Photocatalytic Activity of Fe and 

Mo-doped WO3 on Degradation of Methylene Blue.” The 6th TIChE 

International Conference 2016, Bangkok, Thailand, 98-101. 

Kawisa Chaipojjana, Mutsee Termtanun, Worapon Kiatkittipong, 

Kunlanun Kiatkittipong, Sushil Adhikari, Navadol Laosiripojna, 

Suttichai Assabumrungrat (2018) “ Development of lignocellulose 

sugarcane bagasse as a cooperative catalyst in cycloaddition 

reaction with CO2. ”  Pure and Applied Chemisty International 

Conference 2018, Songkhla, Thailand, 182-186. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 2 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 101  ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 117  พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 321 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
 616 334 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382 การฝึกงาน 
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 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 411 ปรากฏการณ์การนําพา 
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 695 สัมมนา 1 
 616 696 สัมมนา 2 
 616 721 ปรากฎการณ์การนําพาข้ันสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

4. ชื่อ-นามสกุล 
 นายโอกร เมฆาสุวรรณดํารง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 Boontida Pongthawornsakun, Okorn Mekasuwandumrong, Swamy 
Prakash, Eric Ehret, Francisco J.  Cadete Santos Aires, Joongjai 
Panpranot.  ( 2015) .  “ Effect of reduction temperature on the 
characteristics and catalytic properties of TiO2 supported AuPd 
alloy particles prepared by one-step flame spray pyrolysis in the 
selective hydrogenation of 1-heptyne.”  Applied Catalysis A, 506: 
278–287. (ISI) 

Sumonrat Riyapan, Yuttanant Boonyongmaneerat, Okorn 
Mekasuwandumrong, Piyasan Praserthdam, Joongjai Panpranot. 
(2015) . “ Effect of surface Ti3+  on the sol–gel derived TiO2 in the 
selective acetylene hydrogenation on Pd/TiO2 catalysts.” Catalysis 
Today, 245: 134-138. (ISI) 
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Sukanya Pisduangdaw, Okorn Mekasuwandumrong, Hiroshi Yoshida, 
Shin-Ichiro Fujita, Masahiko Arai, Joongjai Panpranot.  (2015) .  “ One 
step synthesis of Pt–Co/TiO2 catalysts by flame spray pyrolysis for 
the hydrogenation of 3-nitrostyrene.”  Catalysis Communications,           
61: 11–15. (ISI) 

Sukanya Pisduangdaw, Okorn Mekasuwandumrong, Hiroshi Yoshida,         
Shin-Ichiro Fujita, Masahiko Arai, Joongjai Panpranot. (2015). “Flame-
made Pt/TiO2 catalysts for the liquid-phase selective hydrogenation 
of 3-nitrostyrene.” Applied Catalysis A: General, 490: 193-200. (ISI) 

Somjit Putdee, Okorn Mekasuwandumrong, A.  Soottitantawat, Joongjai 
Panpranot. (2014). “Influence of  autogeneous pressure under 
hydrothermal reaction on the structural and  thermal stability of 
nanostructured titanates.”  Ceramics International, 40: 2323-2329. 
(ISI) 

Sumonrat Riyapan, Yuttanant Boonyongmaneerat, Okorn 
Mekasuwandumrong, Masahiko Arai, Joongjai Panpranot.  ( 2014) . 
“ Improved catalytic performance of Pd/ TiO2 in the selective 
hydrogenation of acetylene by using H2-treated sol-gel TiO2. ” 
Journal of Molecular Catalysis A, Chemical 383-384: 182-187. (ISI) 

Sukanya Pisduangdaw, Piyasan Praserthdam, Joongjai Panpranot, Okorn 
Mekasuwandumrong. (2014). “One-step preparation of Pt-Ce and Pt-
Sn-Ce/ Al2O3 catalysts by flame spray pyrolysis in propane 
dehydrogenation. ”  Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 
113: 149–158. (SJR) 

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 211 หลักการและการคํานวณพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 
 616 314 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคม ี  
 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อน  
 616 382 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1 
 616 401 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคม ี  
 616 431 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
 616 482 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1  
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 571 การเร่งปฏิกิริยา 
 616 573 การจําแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา  
 616 692 สัมมนา 2 
 616 723 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฎิกรณ์ขั้นสูง 
 616 891 สัมมนา 3 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5. ชื่อ-นามสกุล 
 นายวรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (2548) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (2545) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 Songphon Phimsen, Worapon Kiatkittipong, Hiroshi Yamada, Tomohiko 
Tagawa, Kunlanan Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana, Suttichai 
Assabumrungrat. (2016). “Oil Extracted from Spent Coffee Grounds 
for Bio-Hydrotreated Diesel Production. ”  Energy Conversion and 
Management, 126: 1028–1036. (ISI) 
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Trirat Udomchoke, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, 
Amornchai Arpornwichanop, Watcharapong Khaodee, Jonathan 
Powell, Jinlong Gong, Suttichai Assabumrungrat. (2016). 
“Performance evaluation of sorption enhanced chemical-looping 
reforming for hydrogen production from biomass with modification 
of catalyst and sorbent regeneration.” Chemical Engineering 
Journal, 33: 338–347. (ISI) 

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

Watcharapong Khaodee, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon 
Kiatkittipong, Jonathan Powell, Navadol Laosiripojana, Palang 
Bumroongsakulsawat, Suttichai Assabumrungrat. (2016). 
“Investigation of Biogas Decomposition Process for Fuel Cell 
Applications (PEMFC and SOFC): Thermodynamic Approach.” 
Journal of Chemical Engineering of Japan, 49: 728-733. (ISI) 

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

Natja-nan Boon-anuwat, Worapon Kiatkittipong, Farid Aiouache, Suttichai 
Assabumrungrat. (2015). “Process Design of Continuous Biodiesel 
Production by Reactive Distillation: Comparison between 
Homogeneous and Heterogeneous Catalysts.” Chemical 
Engineering and Processing, 92: 33-44.  (ISI) 
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Chayanit Choomwattana, Aksornchan Chaianong, Worapon Kiatkittipong, 
Pichayapan Kongpanna, Suttichai Assabumrungrat. (2015). 
“Evaluation of Dimethyl Carbonate and Ethylene Glycol Production 
from Biomass.” Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 
37: 1295-1300. (ISI) 

Marisa Raita, Worapon Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana, Verawat 
Champreda. (2015).  “Kinetic study on esterification of palmitic acid 
catalyzed by glycine-based cross linked protein coated 
microcrystalline lipase.” Chemical Engineering Journal, 278: 19-23. 
(ISI) 

Thirasak Pairojpiriyakul, Eric Croiset, Kunlanan Kiatkittipong, Worapon 
Kiatkittipong, Amornchai Arpornwichanop, Suttichai Assabumrungrat. 
(2014). “Catalytic reforming of glycerol in supercritical water with 
nickel-based catalysts.” International Journal of Hydrogen Energy, 
39: 14739-14750. (ISI) 

Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, Janekit Saiswat, 
Bovornlak Oonkhanond, Alberto Striolo, Suttichai Assabumrungrat. 
(2014). “The adsorption aspect of Cu2+ and Zn2+ on MCM-41 and 
SDS-modified MCM-41.” Inorganic Chemistry Communications,         
46: 301-304. (ISI) 

Thirasak Pairojpiriyakul, Worapon Kiatkittipong, Suttichai Assabumrungrat,     
Eric Croiset. (2014). “Hydrogen production from supercritical water 
reforming of glycerol in an empty Inconel 625 reactor.” 
International Journal of Hydrogen Energy, 39: 159-170. (ISI) 

P. Piroonlerkgul, Worapon Kiatkittipong, Suwimol Wongsakulphasatch,         
F. Aiouache, Suttichai Assabumrungrat. (2014). “Evaluation of 
performance and operation viability of non-uniform potential solid 
oxide fuel cell fuelled by reformed methane.” Journal of Power 
Sources, 246: 719-728. (ISI) 

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 080 168 พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น  
 616 312 การกําเนิดกําลังและการทําความเย็น 
 616 314  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคม ี
 616 331  สมดุลวัฎภาคและสมดุลเคมีทางวิศวกรรมเคมี 
 616 382 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1  
 616 401 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคม ี
 616 431 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  
 616 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี   
 616 482 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1  
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 571  การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 
 616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี  
 616 692 สัมมนา 2  
 616 723 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฎิกรณ์ขั้นสูง 
 616 891 สัมมนา 3 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

6. ชื่อ-นามสกุล 
 นายวีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยรังสิต (2538) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 

Kittiphong Khunkrua, Chanut Pitiphunpong, Watsan Boonmakat and 
Weerawat Patthaveekongka. (2015). “The extraction of cerium 
trivalence and cerium tetravalence via hollow fiber supported 
liquid membrane” The 4th TIChE International Conference 2015, 
Thailand,  23-25. 
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Sermwith chomdet, Authakorn Thongserm and Weerawat 
Patthaveekongka. (2015). “Influence of reducing and oxidizing agent 
addition on oxidation number changing of cerium and 
praseodymium.”  The 4 th TIChE International Conference 2 0 1 5 , 
Thailand, 18-19. 

Teraporn Leungon, Adjana Paerungruang and Weerawat 
Patthaveekongka. (2015). “Mesoporous Silica Adsorbent for Mercury 
Removal from Natural Gas Wells Condensate.” The 5th 
International Conference on Green and Sustainable Innovation 
(ICGSI 2015), Thailand, 42-44. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  10 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 313 ท่อและอุปกรณ์สําหรับกระบวนการอุตสาหกรรม  
 616 321 ปฏิกิริยาและกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2 
 616 333 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 382 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1  
 616 401 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมอืทางวิศวกรรมเคม ี  
 616 482 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี  
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
 616 493 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 616 564 วิศวกรรมไครโอจีนิค  
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 
 616 692 สัมมนา 2 
 616 711 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 891 สัมมนา 3 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

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

ธรวิภา  พวงเพ็ชร. (2559). “การดัดแปลงไททาเนียมไดออกไซด์ที่ เจือทองเพ่ือการผลิต
ไฮโดรเจนพร้อมกับการย่อยสลายกรดฟอร์มิก ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์จําลอง” นครปฐม, งบประมาณแผ่นดินประจําปี 2557 สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 79 หน้า.       

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Siriluck Niyomkarm, Tarawipa Puangpetch, and Sumaeth Chavadej. 
( 2014) .  “ Mesoporous-assembled In2O3–TiO2 mixed oxide 
photocatalysts for efficient degradation of azo dye contaminant in 
aqueous solution. ”  Materials Science in Semiconductor 
Processing, 25: 112-122. (ISI) 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800113002898
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800113002898
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800113002898
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Pavita Kunwanlee, Tarawipa Puangpetch, and Sumaeth Chavadej. 
(2014) .  “ Preparation and photocatalytic activity of mesoporous-
assembled nano-titania thin films derived from a laurylamine 
hydrochloride surfactant-aided sol–gel method. ”  Materials 
Science in Semiconductor Processing, 26: 567-574. (ISI) 

 

  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 

Chutamanut Wongyara, Cheewita Suwanchawalit, Tarawipa Puangpetch. 
( 2 0 1 4 ) .  “ Effect of Surfactant on the Microstructure and 
Photocatalytic Efficiency of Magnetic ZnFe2O4 Nanoparticles. ”            
The 40th Congress on Science and Technology of Thailand 
(STT40), Khon Kaen, Thailand, 344-349. 

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

Preeyaporn Harnkar, Cheewita Suwanchawalit, Chutamanut Wongyara, 
Tarawipa Puangpetch, Kritapas Laohhasurayotin.  ( 2 0 1 7 ) . 
“ Preparation of magnetic zinc ferrite nanoparticles and their 
photocatalytic performance”  1 1 th Pure and Applied Chemistry 
International Conference,  Bangkok Thailand, 125-130. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
   
 
 



   94       มคอ. 2 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  10 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น      
 616 201 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  
 616 301          การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม     
 616 334 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 335 การสร้างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 1   
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382 การฝึกงาน 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 431 การสร้างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 2 
 616 432 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2    
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1      
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
 616 531 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรมเคมี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 711 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 723 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ข้ันสูง 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

8. ชื่อ-นามสกุล 
 นายวีรยุทธ เลิศบํารุงสุข 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Pornchai Bumroongsri, Veerayut Lersbamrungsuk, Soorathep Kheawhom. 
(2015). "Off-Line Tube-Based Robust Model Predictive Control for 
Uncertain and Highly Exothermic Polymerization Processes. " 
Computer Aided Chemical Engineering, 37, 1709-1714. (Scopus) 

Kornkrit Chiewchanchairat, Pornchai Bumroongsri, Veerayut 
Lersbamrungsuk, Amornchai Apornwichanop, Soorathep 
Kheawhom. (2015). "Implementation of Model Predictive Control 
in Industrial Gasoline Desulfurization Process. "  Computer Aided 
Chemical Engineering, 37, 1619-1624. (Scopus) 
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  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
 
  Proceedings 

Nunthaya Imprapantree, Waraporn Torcheep, Veerayut Lersbamrungsuk. 
(2015) .  "Multiplicity Analysis of Reactive Distillation for Biodiesel 
Production. "  TIChE International Conference, Pattaya, Thailand,      
P-48. 

Chanachai Mahom, Chutima Sonbut, Veerayut Lersbamrungsuk. (2015) . 
" Design and Control of Feed-Effluent Heat Exchangers. "  TIChE 
International Conference, Pattaya, Thailand, O-107. 

Arpaporn Somsuk, Nathawat Petchsoongsakul, Ratikorn Phaethong, 
Veerayut Lersbamrungsuk.  (2014) .  " Design and Control of Heat 
Exchangers with Bypasses When Inlet Temperatures as 
Disturbances." The 4th TIChE International Conference, Chiang Mai, 
Thailand, 24-28. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น      
 616 201 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  
 616 301          การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 

 616 335 การสร้างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 1   
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382 การฝึกงาน 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 431 การสร้างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 2 
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 616 432 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  
 616 433 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี   
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2    
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1      
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2   
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 695 สัมมนา 1 
 616 696 สัมมนา 2 
 616 711 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
9. ชื่อ-นามสกุล 
 นายชูวงศ์ ชัยสุข 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  ไม่มี 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   ไม่มี 
  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 

Tunyaporn Sup-Udom, Kan Meetipkij, Suwicha Rattanapanya, and 

Choowong Chaisuk. (2015). “Effect of ratio of TiO2 and ZrO2 in the 

FSP-made Co/TiO2-ZrO2 catalyst on the CO hydrogenation.”  The 

5th TIChE International Conference 2015, Pattaya, Thailand, O-13. 
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Phakumphai Aunmunkong, and Choowong Chaisuk.  (2014) .  “ Effect of 

the preparation factors on the formation of core-shell structure in 

the FSP-made Co/ SiO2 catalysts. ”  The 4th TIChE International 

Conference 2014, Chiangmai, Thailand, 41. 

Kan Meetipkij, Kridsada Aunnankat, Aniroot Ratchadaphet, and 

Choowong Chaisuk.  (2014) .  “ Roles of cerium in the FSP-made 

Co/SiO2 catalyst on the Fischer-Tropsch synthesis.” The 4th TIChE 

International Conference 2014, Chiangmai, Thailand, 33. 

Phakumphai Aunmunkong, and Choowong Chaisuk. (2014). “Preparation 

of core-shell structure in Co/ SiO2 catalysts via flame spray 

pyrolysis for Fischer-Tropsch synthesis. ” , 23rd International 

Symposium on Chemical Reaction Engineering and 7th Asia-Pacific 

Chemical Reaction Engineering Symposium, Bangkok, Thailand, 

154. 

Charuwan Poosri, and Choowong Chaisuk.  ( 2014) .  “ Roles of copper 

promoter on the FTS performance of Co-ZrO2 catalyst prepared 

by flame spray pyrolysis. ” , 23rd International Symposium on 

Chemical Reaction Engineering and 7th Asia-Pacific  Chemical 

Reaction Engineering Symposium, Bangkok, Thailand, 148. 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 212 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคม ี
 616 311 สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมีทางวิศวกรรมเคมี 
 616 331 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม 
 616 334 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล 
 616 335 การสร้างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 1 
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
 616 382 การฝึกงาน 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 411 ปรากฏการณ์การนําพา 
 616 422 กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี 
 616 433 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
 621 223 อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 695 สัมมนา 1 
 616 696 สัมมนา 2 
 616 722 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
 616 771 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 
 616 891 สัมมนา 3 
 616 892 สัมมนา 4 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

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

สุนทร ปิติเจริญพันธ์. (2559). “การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพของการหมักแบบแห้ง” นครปฐม, งบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยอาจารย์
ภายหลังสําเร็จการศึกษา ประจําปี 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 123 หน้า.       

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Rachan Klaysria, Sopita Wichaidita, Sunthon Piticharoenphun, Okorn 
Mekasuwandumrong, Piyasan Praserthdam. (2016). “Synthesis of 
TiO2-Grafted onto PMMA Film via ATRP: Using Monomer as a 
Coupling Agent and Reusability in Photocatalytic Application”. 
Meterials Research Bulletin, 83: 640-648. (ISI) 
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Lidija Šiller, Sunthon Piticharoenphun, Marie-Louise Lemloh, Benjamin R. 

Horrocks, Burkhard Kaulich, Alessandra Gianoncelli, Michael R.C. 

Hunt, Franz Brummer, Davorin Medakovic. (2015). “Sulphur-

containing compounds as a response in sea urchins exposed to 

alkylated silicon nanocrystals and SiO2-coated iron oxide 

nanoparticles.” Key Engineering Materials, 672: 312-317. (SJR) 

Rachan Klaysri, Sopita Wichaidit, Tassanee Tabchareon, Supamas Nokjan, 

Sunthon Piticharoenphun, Okorn Mekasuwandumrong, Piyasan 

Praserthdam. (2015). “Impact of calcinations atmospheres on the 

physiochemical and photocatalytic properties of nanocrystalline 

TiO2 and Si-doped TiO2.” Ceramics International, 41: 11409-

11417. (ISI) 

  หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
   ไม่มี 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  2 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 600 101  ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 616 201 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
 616 301          การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
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 616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม 
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย1  
 616 382 การฝึกงาน 
 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1  
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
 616 501 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคม ี
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 616 695 สัมมนา 1 
 616 696 สัมมนา 2 
 616 711 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี 
 616 723 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ข้ันสูง 
 616 896 สัมมนาเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี 
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ภาคผนวก ค 

แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี 

กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
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แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปีกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง                                         

และภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2556  

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2556 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2559 และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี 

 ตารางที่ 1 จ ำนวนนักศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำควิชำ

วิศวกรรมเคมี ในช่วงปีกำรศึกษำ 2556 – 2559 และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะเวลำ 4 ปี 

นักศึกษา
ชั้นป ี

ปีที่เข้า จ านวนนักศึกษา 
รับเข้า พ้นสภาพ จบการศึกษา ก าลังศึกษา 

แผน ผล คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1 2559 10 8 - - - - 8 100 
2 2558 10 4 - - - - 4 100 
3 2557 10 1 - - - - 1 100 
4 2556 10 3 - - 1 33.33 2 66.67 

  

 จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่ำข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำในช่วงปีกำรศึกษำ 2556 – 2559 มีจ ำนวนนักศึกษำที่

รับเข้ำมำทั้งสิ้นจ ำนวน 16 คน โดยนักศึกษำที่รับเข้ำในปีกำรศึกษำ 2556 จบกำรศึกษำแล้วจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.33 และก ำลังศึกษำจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และในปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 นักศึกษำทั้งหมด

ก ำลังศึกษำในหลักสูตรฯ  

2. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 

 จำกกำรส ำรวจนักศึกษำที่จบ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ปีกำรศึกษำ 

2558 จ ำนวน 1 คน พบว่ำมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 1 คน โดยร้อยละ 100 ท ำงำนแล้ว (รูปที่ 1) ซึ่งผู้ที่จบ

กำรศึกษำแล้วท ำงำนกับบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่ท ำงำนแล้ว ซึ่งท ำงำนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

อัตรำเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์และระยะเวลำที่ท ำงำน พบว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำส่วนใหญ่มีอัตรำเงินเดือนอยู่

ในช่วง 20,000 บำทขึ้นไป ต่อเดือน  
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รูปที่ 1  สถำนะของนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท จำกภำควิชำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2558 

ตารางที่ 2 เงินเดือนของผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท จำกภำควิชำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2558 

 

สถานะของนักศึกษาปัจจุบัน

ท างานแล้ว 
100%

เงินเดือน (บาท/เดือน) จ านวนผู้ตอบค าถามใน
แบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 

20,000-25,000 1 100.00 
มำกกว่ำ 25,000 - 0.00 

รวม 1 100.00 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 

หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1.  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 
 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 
ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. เดิม ปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 36 36 คงเดิม 
        วิชาบังคับ  4* 2* ลดลง 2 หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 36 36 คงเดิม 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 37 37 คงเดิม 
        วิชาบังคับ  

ไม่น้อยกว่า 12 
16 14 ลดลง 2 หน่วยกิต 

        วิชาบังคับเลือก 6 3 ลดลง 3 หน่วยกิต 
        วิชาเลือก 3 - ลดลง 3 หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 12 20 เพ่ิมข้ึน 8 หน่วยกิต 
 
2.      การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
แผน ก แบบ ก 1 
616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
เคมี 

616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
เคมี 

ลดลง 1 หน่วยกิต 

616 691 สัมมนา 1 616 691 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
616 692 สัมมนา 2 ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 
รายวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
รายวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
ลดลง 2 หน่วยกิต 

616 694 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
เคมี 

616 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
เคมี 

ลดลง 1 หน่วยกิต 
เปลี่ยนรหัสวิชา และค าอธิบาย
รายวิชา 

616 695 สัมมนา 1 616 691 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี เปลี่ยนรหัสวิชา  
และชื่อรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
616 696 สัมมนา 2 ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 
616 711 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับ
วิศวกรรมเคมี  

616 711 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับ
วิศวกรรมเคมี  

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

616 721 ปรากฏการณ์การน าพาขั้นสูง
ส าหรับวิศวกรรมเคมี 

616 721 ปรากฏการณ์การน าพาขั้นสูง
ส าหรับวิศวกรรมเคมี 

คงเดิม 

616 722 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรม
เคมีขั้นสูง  

616 722 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรม
เคมีขั้นสูง  

คงเดิม 

616 723 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรม
เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ข้ันสูง 

616 723 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี
และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 

คงเดิม 

หมวดวิชาบังคับเลือก 
รายวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับเลือก 
รายวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับเลือก 
ลดลง 3 หน่วยกิต 

616 501 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทาง
วิศวกรรมเคมี 

ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 

616 531 การหาค่าเหมาะที่สุดทาง
วิศวกรรมเคมี 

616 732 การหาค่าเหมาะสมทาง
วิศวกรรมเคมี 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา 
และค าอธิบายรายวิชา  
 

616 541 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 
616 542 กระบวนการพอลิเมอร์ ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 
616 551 วิศวกรรมเคมีชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมเคมี 

ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 

616 561 เทคโนโลยีเยื่อแผ่นใน
อุตสาหกรรม 

ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 

616 562 การสกัดด้วยตัวท าละลาย ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 
616 571 วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยา ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 
616 572 การจ าแนกลักษณะเฉพาะของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา 

ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 

616 582 ระบบการประกันคุณภาพ
อุตสาหกรรม 

ยกเลิก ยกเลิกรายวิชา 

616 731 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง 616 731 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง คงเดิม 
616 741 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์
คอมโพสิต 

616 741 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์
คอมโพสิต 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 616 742 เทคโนโลยีอนุภาคและอนุภาค

นาโน 
รายวิชาใหม่ 

616 751 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและ
การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

616 751 เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวและ
การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

คงเดิม 

 616 761 การแยกโดยสกัดด้วยตัวท า
ละลาย 

รายวิชาใหม่ 

616 762 นวัตกรรมเยื่อแผ่น 616 762 นวัตกรรมเยื่อแผ่น คงเดิม 
 616 763 การแยกโดยใช้เยื่อแผ่น รายวิชาใหม่ 
 616 764 การบวนการดูดซับ รายวิชาใหม่ 
 616 765 วิศวกรรมหลุมกักเก็บปิโตรเลียม รายวิชาใหม่ 
 616 766 วิศวกรรมไครโอจีนิค รายวิชาใหม่ 
616 771 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 616 771 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
616 772 การพัฒนาระบบการผลิตและ
เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 

616 772 การรวมกระบวนการผลิตและ
เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 616 781 การผุกร่อนและการป้องกัน รายวิชาใหม่ 
 616 782 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี รายวิชาใหม่ 

วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 20 หน่วยกิต เพ่ิมข้ึน 8 หน่วยกิต 
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616 690      Research Methodology in Chemical Engineering  
  Research concepts and examples.  Systematic approach and sequences in 
including database searching, comprehensive reading, topic setting, research design, 
research proposal preparation, experimental design, data collection and data 
analysis by quantitative and qualitative approaches.  Research report preparation. 
Presentation techniques and publication of a research. 

 
616 691     Seminar in Chemical Engineering                                                                       

   Comprehensive reading and compilation of current information of interest 
on chemical engineering for presentation.  

 
616 692      Thesis 
    Individual research thesis under the supervision of an advisor in the

 field of Chemical Engineering for plan A-1.  
 
616 693       Thesis 
    Individual research thesis under the supervision of an advisor in the 

 field of Chemical Engineering for plan A-2. 
 
616 711       Advanced Mathematics for Chemical Engineering 
          Linear algebra and solutions of linear systems of equations.  Solutions of 

systems of ordinary differential equations using matrices. Fourier series and solutions 
of partial differential equations using methods of separation of variables.  Finite 
element method.  Application of solution methods to chemical engineering 
problems. 

 
616 721      Advanced Transport Phenomena for Chemical Engineering 

           Momentum, energy and mass transports.  Determination of transport 
properties.  Conservation of mass, momentum and energy in laminar flows and 
turbulent flows in microscopic approach. Equations of change for multicomponent 
systems. Dimensionless analysis equations of change. Simultaneous heat, mass and 
momentum transfer. Laminar and turbulent boundary layer theory. 
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616 722  Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 
   Molecular thermodynamics.  Equations of state.  Thermodynamic property 

determination. Multicomponent phase equilibrium. Process analysis.  
 
616 723      Advanced Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 
        Kinetic principles in catalysis and multiple reactions.  Multiphase reactors. 

 Non-ideal reactor. 
 
616 731         Advanced Process Control 
            Cascade control.  Time-delay compensation.  Selective/ Override control. 

Adaptive control.  Control loop interaction.  Relative gain array.  Singular value 
analysis.  Decoupling control.  Real-time optimization.  Model-based predictive 
control. Plantwide control. 

 
616 732  Chemical Engineering Optimization 
   Basic concepts of optimization. Graphical optimization. Unconstrained 

optimization. Linear programming. Non-linear programming. Applications of 
optimization in Chemical Engineering. 

 
616 741         Polymer Blends and Polymer Composites 

Fundamentals and theory of polymer blends. Miscibility of polymer blends. 
Types of polymer blends. Morphology and properties of polymer blends. 
Fundamentals and properties of polymer composites.  

 
616 742         Particle Technology and Nanoparticles 
                      Particles and materials technology.  Particles shape.  Definition of 

nanoparticles.  Nanoparticles history and development.  Applications of 
nanoparticles, nanoparticles synthesis and using nanoparticles technology in 
production and environmental processes. 

 
616 751 Surfactant Technology and Current Applications 

  Surfactants.  Classification of surfactants.  Structure and properties of 
 surfactants. Applications of surfactants in various fields. 
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616 761  Solvent Extraction Separation 
   Liquid-liquid extraction systems.  Modeling and calculations of liquid 

extraction columns and other types of equipment. 
 
616 762 Membrane Innovation 

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

 
616 763 Membrane Separation 

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

 
616 764 Adsorption Processes 

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

 
616 765  Petroleum Reservoir Engineering 

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

 
616 766     Cryogenic Engineering 

Basic principles involved in the production of low temperatures and the 
separation of gases. Physical properties of cryogenic fluids and application of these 
properties for recent engineering development. 

 
 
 
 
 



 120 มคอ.2 
 

 

 

616 771 Heterogeneous Catalysis 
 Theories and mechanisms of adsorption.   Chemical reactions in porous 

catalyst pellets.  Effects of interphase and intraparticle diffusion.  Effects of diffusion 
with heat transfer.  Criteria for diffusion effects.  Kinetics of heterogeneous catalytic 
reactions.   Catalyst preparation.   Techniques for catalyst characterization.  
Experimental methods for development of design data.  General aspects of catalytic 
reactor design.  Mechanisms of catalyst deactivation and regeneration. Applicationof 
catalyst on production and environmental process. 

 
616 772  Process Intensification and Multifunctional Reactors 

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

 
616 781  Corrosion and Prevention 

 Principles of corrosion.  Anode and cathode processes.  Origin and 
characteristic of corrosion currents.  Standard electrochemical series.  Passivity and 
protective films.  Effects of environment on corrosion rate.  Forms of corrosion. 
Measures to minimize or prevent the corrosion.  Protective materials in chemical 
plants.  Cathodic protection.  Roles of inhibitors, coating and non-metallic in 
combating corrosion. 

 
616 782        Special Topics in Chemical Engineering  
   Current topic in chemical engineering or chemical engineering related to 

new development issues. 
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