
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) 
 ช่ือยอ่ ปร.ด. (วศิวกรรมเคมี) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
 ช่ือยอ่ Ph.D. (Chemical Engineering) 

ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคน้ควา้วจิยัเพ่ือสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมในศาสตร์ดา้นวศิวกรรมเคมี
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน สังคมและประเทศ มุ่งเน้นการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล มีความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงานได้
อยา่งเป็นระบบผา่นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการส่ือสาร น าเสนอ และความเป็นผูน้ า พร้อม
ทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพฒันา
ทกัษะท่ีส าคญัส าหรับศตวรรษท่ี 21 อยา่งต่อเน่ืองผา่นกระบวนการลงมือปฏิบติั 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1  บูรณาการความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการปฏิบติังานดา้นวิศวกรรมเคมีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ หรือเทคโนโลยี
การออกแบบและควบคุมกระบวนการ 

 (Integrate scientific and engineering knowledge to chemical engineering practice that respond to the needs of 
agro-industry and biotechnology or biofuels and biochemical industry or  process design and control technology.) 

PLO2  ออกแบบกระบวนการวจิยัเพ่ือพฒันางานวจิยัและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางวศิวกรรมเคมีได ้
 (design research process for research development and create novel knowledge or innovation in chemical 

engineering area.) 
PLO3  ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
 (Communicate accurately and clearly.) 
PLO4  ปฏิบติัตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมได ้
 (Act as a good leader and follower and work in multicultural team environment.) 
PLO5  แสดงออกถึงจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
 (Perform professional ethics in engineering.) 



โครงสร้างหลกัสูตร  

  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

  แบบ 2.1 48 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาบงัคบั  - หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาเลือก 12 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาเลือก 12 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

ตารางแสดงโครงสร้างหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ *  ลงทะเบียนเรียนแบบ Audit (A) และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน S เท่านั้น แต่ไม่นับหน่วยกติ 
 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                    48/48/72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  12 หน่วยกติ 

    แบบ 2.2 
 230-611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมขั้นสูงส าหรับวศิวกรเคมี 3(3-0-6) 
  (Advanced Engineering Mathematics for Chemical Engineers)  
 230-612 จลนพลศาสตร์วศิวกรรมเคมีขั้นสูงและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์เคมี 3(3-0-6) 
  (Advanced Chemical Engineering Kinetics and Chemical Reactor Design) 
 230-613 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรมเคมีขั้นสูง  3(3-0-6)

  (Advanced Chemical Engineering Thermodynamics)  
 230-614 ปรากฎการณ์ถ่ายโอนขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Transport Phenomena)  
 

หลกัสูตรการศึกษา (Program) 
ระดบัปริญญาเอก/โท-เอก 

(PhD degree) 

หมวดวชิา (Subjects) แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวชิาบังคบั (Core course) - - 12 

หมวดวชิาเลือก (Elective course) - 12 12 

วทิยานิพนธ์ (Thesis) 48 36 48 
Chemical Engineering Seminar 2* 2* 2* 
Research methodologies in Chem Eng. 3* 3* 3* 
หน่วยกติรวมไม่ต า่กว่า (Total credits) 48 48 72 



กลุ่มวชิาระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodologies) 
 230-751 ระเบียบวธีิวจิยัทางวศิวกรรมเคมี 2* 3((3)-0-6) 
   (Research Methodologies in Chemical Engineering II) 
หมายเหตุ * 230-751 ระเบียบวิธีวิจยัทางวศิวกรรมเคมี (ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกทุกแผน)  เป็นรายวิชา

บงัคบัใหน้กัศึกษาในหลกัสูตรทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) และตอ้งไดรั้บผลการ
ประเมินเป็น S (เป็นท่ีพอใจ) เท่านั้น  

2. หมวดวชิาเลือก  12 หน่วยกติ 

    แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
 กลุ่มวชิาเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)   

 230-621 หลกัปฎิบติัการเฉพาะหน่วยทางอาหาร 3((3)-0-6) 
  (Food Unit Operation) 
 230-622 เทคโนโลยอีบแหง้ 3((3)-0-6)

  (Drying Technology) 
 230-623 เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มขั้นสูง 3((3)-0-6) 
  (Advanced Environmental Technology)  
 230-624 เทคโนโลยชีีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารและเช้ือเพลิง 3((3)-0-6) 
  (Biotechnology in Food and Fuel Industries) 

 กลุ่มวชิาอุตสาหกรรมเช้ือเพลงิชีวภาพและเคมชีีวภาพ (Biofuels and Biochemical industry)  
 230-631 ทรัพยากรและพลงังานหมุนเวยีน 3((3)-0-6) 
  (Resources and Renewable Energy) 
 230-632 เทคโนโลยไีบโอดีเซล 3((3)-0-6) 
  (Biodiesel Technology) 
 230-633 ตวัเร่งปฏิกิริยา 3((3)-0-6)

  (Catalyst) 
 230-634 สารลดแรงตึงผิว  3((3)-0-6) 
  (Surfactant) 
 230-635 เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 
  (Rubber and Polymer Technology) 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารออกแบบและควบคุมกระบวนการ (Process design and control technology) 
 230-641 ชุดวชิาหลกัปฏิบติัการหน่วยทางวศิวกรรมเคมีแบบบูรณาการ 6((4)-4-10)

  (Module: Integrated Chemical Engineering Unit Operations)  
 230-642 ชุดวชิากลวิธีการออกแบบกระบวนการแบบบูรณาการ 6((4)-4-10)

  (Module: Integrated Process Design Strategies) 
 230-643 การจ าลองกระบวนการและการควบคุมขั้นสูง 3((3)-0-6) 
  (Process Modeling and Advanced Control) 
 230-644 การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต        3((3)-0-6)

  (Process Safety Management) 



กลุ่มวชิาหัวข้อพเิศษ/ขั้นสูง (Special/Advanced topics) 
 230-661 หวัขอ้พิเศษในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 1 3(3) -0-6) 
  (Special Topics in Chemical Engineering I) 
 230-662 หวัขอ้พิเศษในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 2 3((3)-0-6) 
  (Special Topics in Chemical Engineering II) 
 230-761 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 1 3(3-0-6) 
  (Advanced Topics in Chemical Engineering I) 
 230-762 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 2 3((3)-0-6) 
  (Advanced Topics in Chemical Engineering II) 
หมายเหตุ   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

3. หมวดวชิาสัมมนา  1 หน่วยกติ 

 230-701 สมัมนาวศิวกรรมเคมี 2* 1(0-2-1) 
  (Chemical Engineering Seminar II) 
หมายเหตุ * นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 230-601 สมัมนาวศิวกรรมเคมี 1 และ 230-

701 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 โดยไม่นับหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) และตอ้งไดรั้บผลการประเมินเป็น S (เป็นท่ี
พอใจ) เท่านั้น  

 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์                                         48/36/48 หน่วยกติ 

    แบบ 1.1  
 230-771 วทิยานิพนธ์ แบบ 1.1  48(0-144-0) 
  (Thesis Type 1.1)   

    แบบ 2.1  
 230-772 วทิยานิพนธ์ แบบ 2.1 36(0-108-0) 
  (Thesis Type 2.1)    

    แบบ 2.2 
 230-773 วทิยานิพนธ์ แบบ 2.2     48(0-144-0) 
  (Thesis Type 2.2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ แบบ 1.1 (Type 1.1) 
ปีที ่1 (1st Year) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที ่1 (Term 1) ภาคการศึกษาที ่2 (Term 2) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-751  ระเบียบวธีิวจิยัทางวศิวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in Chemical 
Engineering II) 

 3* 230-601  สมัมนาวศิวกรรมเคมี 1 
(Chem Eng Seminar I) 

    1* 

230-771  วทิยานิพนธ์แบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

6 230-771   วทิยานิพนธ์แบบ 1.1  
  (Thesis Type 1.1) 

6 

 รวม 6  รวม 6 

 
ปีที ่2 (2nd Year) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที ่1 (Term 1) ภาคการศึกษาที ่2 (Term 2) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-701  สมัมนาวศิวกรรมเคมี 2 

(Chem Eng Seminar II) 
    1* 230-771  วทิยานิพนธ์แบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 

230-771  วทิยานิพนธ์แบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

9 

 รวม 9   รวม 9 

 
ปีที ่3 (3rd Year) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที ่1 (Term 1) ภาคการศึกษาที ่2 (Term 2) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-771  วทิยานิพนธ์แบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 230-771  วทิยานิพนธ์แบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 

 รวม 9   รวม 9 

 รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
 



หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต แบบ 2.1 (Type 2.1) 
ปีที ่1 (1st Year) แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 (Term 1) ภาคการศึกษาที ่2 (Term 2) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-751  ระเบียบวธีิวจิยัทางวศิวกรรมเคมี 2 

 (Research Methodologies in Chemical 
Engineering II) 

3* 230-601  สมัมนาวศิวกรรมเคมี 1 
(Chem Eng Seminar I) 

    1* 

xxx-xxx  วชิาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วชิาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

xxx-xxx  วชิาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วชิาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

230-772  วทิยานิพนธ์แบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

2 

 รวม 6  รวม 8 

 
ปีที ่2 (2nd Year) แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 (Term 1) ภาคการศึกษาที ่2 (Term 2) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-701  สมัมนาวศิวกรรมเคมี 2 

(Chem Eng Seminar II) 
    1* 230-772  วทิยานิพนธ์แบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 

230-772  วทิยานิพนธ์แบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

7 

 รวม 7  รวม 9 

 
ปีที ่3 (3rd Year) แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 (Term 1) ภาคการศึกษาที ่2 (Term 2) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-772  วทิยานิพนธ์แบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 230-772  วทิยานิพนธ์แบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 

 รวม 9  รวม 9 

 รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
 
 
 



หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต แบบ 2.2  (Type 2.2) 
ปีที ่1 (1st Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-751  ระเบียบวธีิวจิยัทางวศิวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in Chemical 
Engineering II) 

 3* 230-601  สมัมนาวศิวกรรมเคมี 1 
(Chem Eng Seminar I) 

    1* 

230-611 

คณิตศาสตร์วศิวกรรมขั้นสูงส าหรับ
วศิวกรเคมี 
(Advanced Engineering Mathematics 
for Chem Eng) 

3 230-613 

อุณหพลศาสตร์วศิวกรรมเคมีขั้นสูง 
(Advanced Chemical Engineering 
Thermodynamics) 
 

    3 

230-612 

จลนพลศาสตร์วศิวกรรมเคมีขั้นสูง
และการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์เคมี 
(Advanced Chem Eng Kinetics and 
Chemical Reactor Design) 

3 230-614 
ปรากฎการณ์ถ่ายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport Phenomena) 

    3 

 รวม 6  รวม 6 

 
ปีที ่2 (2nd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที ่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-701  สมัมนาวศิวกรรมเคมี 2 

(Chem Eng Seminar II) 
    1* 230-773  วทิยานิพนธ์แบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
6 

230-773  วทิยานิพนธ์แบบ 2.2 
 (Thesis Type 2.2) 

6 xxx-xxx  วชิาเลือก 
 (Elective course) 

3 

xxx-xxx  วชิาเลือก 
 (Elective course) 

3 

 รวม 9  รวม 9 

 
ปีที ่3 (3rd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที ่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
230-773  วทิยานิพนธ์แบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 230-773  วทิยานิพนธ์แบบ 2.2  
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 รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  72  หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ 
พฒันาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 บูรณการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมในการปฏิบั ติงานด้าน
วศิวกรรมเคมีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม เก ษ ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ หรือ
เทคโนโลยีการออกแบบและควบคุม
กระบวนการ 
(Integrate scientific and engineering 
knowledge to chemical engineering 
practice that respond to the needs of agro-
industry and biotechnology or biofuels 
and biochemical industry or  process 
design and control technology.) 

1. ก าหนดกลุ่มรายวิชาเลือกเพ่ือมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมใหม่ประกอบด้วย
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เก ษ ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ
เทคโนโลยกีารออกแบบและควบคุม
กระบวนการ 

2. จัดการ เรียนการสอนใน รูปแบบ 
Active Learning หรือ WIL เพ่ือ เพ่ิม
ทกัษะการคิด วิเคราะห์ และบูรณการ
ความรู้ 

3. เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการสืบคน้ขอ้มูล
ในหัวข้อ ท่ี ได้รับมอบหมาย  เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

4. เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
พิเศษ 

1.  การสอบยอ่ยระหวา่งเรียน ร่วมกบั
สอบวัดผลกลางและปลายภาค
การศึกษา เพื่อว ัดความรู้ ความ
เขา้ใจในเน้ือหารายวชิา 

2. การน าเสนอ ความสามารถในการ
อธิบาย ตอบค าถาม และทกัษะการ
เขียนรายงาน 

 

PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจัย เพื่ อ
พฒันางานวิจยั และสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้
ใหม่หรือนวตักรรมทางวศิวกรรมเคมีได ้
(design research process for research 
development and create novel knowledge 
or innovation in chemical engineering 
area.) 

1. เรียนรู้จากการเรียนในวิชาระเบียบวิธี
วิจัย  สัมมนา และวิทยานิพน ธ์ใน
รูปแบบ Active Learning และ WIL 

2.รายงานความกา้วหน้า สอบหัวขอ้และ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยการ
น า เสน อต่ อ มี คณ าจ ารย์ใน /น อก
ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

3.ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสัมมนา 2 ตัว เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ
และการเขี ยนรายงาน เชิงวิชาการ 
รวมทั้ งการน าเสนอการประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือแกปั้ญหาโจทยท่ี์ก าหนด 

4.ก าหนดเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาต้องได้รับการยอมรับหรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวารสารทาง
วิช าการด้านวิศ วกรรม เค มีระดับ

1. การน าเสนอ ความสามารถในการ
อธิบาย ตอบค าถาม และทกัษะการ
เขียนรายงาน  

2. การจดัท า rubrics เพื่อวดัผล ความ
เข้าใจ ความถูกต้องเชิงวิชาการ 
การเช่ือมโยงความรู้ การวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ 

3. การวดัผลจากความถูกต้องของ
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิค
การท าวิจัย การวางแผนด าเนินงาน 
และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
4. ตอ้งได้รับการยอมรับหรือตีพิมพ์

ผ ล ง าน วิ จั ย จ าก ว ารส ารท าง
วิชาการด้านวิศวกรรมเคมีระดับ
นานาชาติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ 
พฒันาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

นานาชาติ 
 

PLO3 ส่ือสารได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 
(Communicate accurately and clearly.) 

1.จดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 
Learning ห รือ  WIL เพ่ื อ เพ่ิ มทักษะ
ส่ือสารทั้งดา้นการอ่าน พดูและเขียน 

2. รายงานความกา้วหนา้ สอบหัวขอ้และ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยการ
น าเสนอต่อมีคณาจารย์ใน /นอก
ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

3.  ก าหนดเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาตอ้งไดรั้บการยอมรับหรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวารสารทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมเคมีระดับ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมทกัษะการเขียนท่ี
ถูกตอ้งเชิงวชิาการ 

1. การน าเสนอ ความสามารถในการ
อธิบาย ตอบค าถาม และทกัษะการ
เขียนรายงาน 

2. การจดัท า rubrics เพื่อวดัผล ความ
เข้าใจ ความถูกต้องเชิงวิชาการ 
การเช่ือมโยงความรู้ การวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากตอบค าถาม
และรายงานทั้ งในรายวิชาเลือก 
สมัมนา และวทิยานิพนธ์ 

3. ตอ้งได้รับการยอมรับหรือตีพิมพ์
ผ ล ง าน วิ จั ย จ าก ว ารส ารท าง
วิชาการด้านวิศวกรรมเคมีระดับ
นานาชาติ 

PLO4  ปฏิบติัตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความหลาก 
หลายทางวฒันธรรมได ้
(Act as a good leader and follower and 
works in multicultural team 
environment.) 

1.เรียนรู้จากการเรียนในวิชาบรรยาย ซ่ึง
จดัให้มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ WIL 

2. เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมใน/นอก
ห้องเรียนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
และการติดต่ อประสานงานห รือ
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล ท่ี มี
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย ในระหว่าง
การท าวจิยั 

3.จัดกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการโดยให้
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
รับผิดชอบด าเนินการหลัก และให้
นักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผูว้าง
แผนการด าเนินงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณาจารย ์ 

4. ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสัมมนา 2 ตัว เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ
และการเขี ยนรายงาน เชิงวิชาการ 
รวมทั้ งการน าเสนอการประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์ท่ีก าหนด 
เพ่ือ เพ่ิมทักษะการกล้าแสดงความ

1. การน าเสนอ และตอบค าถาม เพื่อ
ประเมินทัศนคติท่ี เก่ียวกับการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

2. การประเมินจากความสม ่ าเสมอ
ของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

3. แบบส ารวจความพึงพอใจจาก
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

4. การจดัท า rubrics เพื่อวดัผล ความ
เข้าใจ ความถูกต้องเชิงวิชาการ 
การเช่ือมโยงความรู้ การวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากตอบค าถาม
และรายงานทั้ งในรายวิชาเลือก 
สมัมนา และวทิยานิพนธ์ 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ 
พฒันาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

คิดเห็นและความเป็นผูน้ า 
 

PLO5 แสดงออกถึงจรรยาบรรณแห่ ง
วชิาชีพวศิวกรรม 
(Perform professional ethics in 
engineering.) 

1. เรียนรู้จากการเรียนในรูปแบบ Active 
Learning แ ล ะ WIL โ ด ย ก า ร
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา  

2.  สอดแทรกจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมในทุกรายวิชา เพื่อปลูกฝัง
คุณ ธรรม  จ ริ ยธรรมและค วาม
รับผิดชอบทั้งต่อตวัเองและผูอ่ื้น 

1. การน าเสนอ และตอบค าถาม เพื่อ
ป ร ะ เมิ น ทั ศ น ค ติ ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม
เคมี 

 

 



 
ค าอธิบายรายวชิา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ค าอธิบายรายวชิา / ชุดวชิา (Module) 

กลุ่มวชิาสัมมนา (Seminar) 

230-601  สัมมนาวศิวกรรมเคม ี1       1(0-2-1) 
(Chemical Engineering Seminar I) 

การค้นควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวข้อทางวิศวกรรมใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพ่ือฝึกฝนทกัษะการอ่าน 
การเขียน และการน าเสนองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ภายใตค้  าแนะน าในการเตรียมการของอาจารยป์ระจ าวิชา หรือ
คณาจารยส์าขาวชิา  

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topic of interested in chemical 
engineering program and related areas; participation in presentation and discussion in seminar in order to train research 
publication reading, writing, and presentation skills under supervision of course instructors  

230-701  สัมมนาวศิวกรรมเคม ี2       1(0-2-1) 
(Chemical Engineering Seminar II) 

การค้นควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวข้อทางวิศวกรรมใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพ่ือฝึกฝนทกัษะการอ่าน 
การเขียน และการน าเสนองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ภายใตค้  าแนะน าในการเตรียมการของอาจารยป์ระจ าวิชา หรือ
คณาจารยส์าขาวชิา การน าเสนอการประยกุตใ์ชค้วามรู้สาขาวชิาเพ่ือมาแกปั้ญหา  

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topic of interested in chemical 
engineering program and related areas; participation in presentation and discussion in seminar in order to train research 
publication reading, writing, and presentation skills under supervision of course instructors; presentation of knowledge 
application to solve problems  



กลุ่มวชิาวศิวกรรมเคมขีั้นสูง (Advanced Chemical Engineering Course)  

 
230-611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมขั้นสูงส าหรับวศิวกรเคม ี 3(3-0-6) 
 (Advanced Engineering Mathematics for Chemical Engineers)  

ค่าความคลาดเคล่ือน การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข การหาผลเฉลยเชิงตวัเลขส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ 
การหาค่าเหมาะสมส าหรับกระบวนการ การท านายขอ้มูล การสร้างและตรวจสอบแบบจ าลองเพ่ือแกปั้ญหาทางวิศวกรรม
เคมี 

Numerical error; numerical differentiation and integration; numerical method for differential equations; process 
optimization; data prediction; model formulation and validation to solve chemical engineering problems 

 
230-612 จลนพลศาสตร์วศิวกรรมเคมขีั้นสูงและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์เคม ี 3(3-0-6) 
 (Advanced Chemical Engineering Kinetics and Chemical Reactor Design) 

ทฤษฎีและการประยุกต์จลนพลศาสตร์เคมีในปรากฏการณ์ถ่ายโอนมวลและความร้อน การออกแบบเคร่ือง
ปฏิกรณ์เคมีแบบอุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี เคร่ืองปฏิกรณ์เคมีแบบเด่ียวและหลายตวั จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีแบบ
ซบัซอ้นหรือแบบวิวธิพนัธ์ท่ีใชต้วัเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์ขอ้มูลและสมการกฏอตัราเร็ว กลไกการเกิดปฏิกิริยาในสภาวะ
สมดุลหรือคงท่ี การออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์แบบววิธิพนัธ์เบ้ืองตน้ 

Theories and applications of chemical reaction kinetics in mass and heat transport phenomena; isothermal and 
non-isothermal reactor design; arrangement of single and multiple reactor; chemical reaction kinetics of complex or 
heterogeneous catalytic reactions; data analysis and rate expressions; reaction mechanisms under equilibrium or steady 
state conditions; preliminary design of heterogeneous reactor 

 
230-613 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรมเคมขีั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Chemical Engineering Thermodynamics)  

อุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธ์ การวเิคราะห์อุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธ์ิในกระบวนการอุตสาหกรรม การหา
ค่าสมบติัอุณหพลศาสตร์ของสารผสม สมดุลเคมีและการประยกุต ์

Thermodynamics of pure component; thermodynamic analysis of pure component in industrial processes; 
thermodynamic property determination of mixture; chemical equilibrium and applications 
230-614 ปรากฎการณ์ถ่ายโอนขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Transport Phenomena)  

การวเิคราะห์การถ่ายโอนโมเมนตมั มวลและพลงังาน สมการอนุพนัธ์เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ี ภาวะต่อเน่ือง พลงังาน
และมวล มโนทศัน์ในพฤติกรรมของของไหล การถ่ายโอนโมเมนตมั มวล และความร้อนแบบไม่คงท่ี ชั้นขอบเขต การถ่าย
โอนโมเมนตมั มวล ความร้อนและปฏิกิริยาเคมีพร้อมกนั 

Analysis of momentum, mass and energy transport; differential equations of motion, continuity, energy and 
mass; concept of fluid behavior; unsteady momentum, mass and heat transfer; boundary layers; simultaneous momentum, 
mass and heat transfer, and chemical reactions 

 
 



กลุ่มวชิาเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

 
230-621 หลกัปฎบิัตกิารเฉพาะหน่วยทางอาหาร 3((3)-0-6) 

 (Food Unit Operation) 
เคมีอาหาร องคป์ระกอบของอาหารและปฏิกิริยาเคมีในอาหาร โปรตีน แป้ง คาร์โบไฮเดรต น ้ าตาล ไขมนั วิตามิน 

การสุกตวัของแป้ง เมลลาร์ดบราวน่ิง ปฏิกิริยาคาราเมล รีโอโลยขีองอาหาร ของไหลแบบนิวโตเนียนและแบบนอนนิวโต
เนียน การออกแบบระบบท่อ การดุลพลงังานเชิงกล กระบวนการให้ความร้อนและท าความเยน็แก่อาหาร สมบติัทางความ
ร้อนของอาหาร จุลชีววทิยาทางอาหาร กระบวนการฆ่าเช้ือแบบสเตอริไลซ์และพาสเจอร์ไรซ์ การแช่แขง็อาหาร การค านวณ
เวลาการแช่แขง็ การลดน ้ าในอาหาร ชนิดของเคร่ืองอบแหง้ การทอดแบบจมน ้ ามนั 

Food chemistry; food compositions and reactions; proteins, starch, carbohydrates, sugar, fats, vitamins, starch 
gelatinization, Maillard browning, caramelization; food rheology; Newtonian and non-Newtonian fluids; pipeline design; 
mechanical energy balance; heating and cooling processes of food; thermal properties of food; food microbiology; aseptic 
processes; sterilization and pasteurization; food freezing; freezing time calculation; food dehydration; types of dryers; 
deep-fat fry 

 
230-622 เทคโนโลยอีบแห้ง 3((3)-0-6) 

 (Drying Technology) 
ทฤษฎีการอบแห้งและเทคโนโลยีการอบแห้ง อุณหพลศาสตร์ การส่งผ่านความร้อน พลศาสตร์ของไหล 

ปรากฏการณ์การส่งผ่าน แผนภูมิความช้ืนของอากาศ สมบติักายภาพและความร้อนของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร อาหาร 
เมล็ดพืช และหลกัการอบแหง้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อน ามาอธิบายจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งของเมล็ดพืชและ
ผลิตภณัฑ์อาหาร การประยกุตข์องการอบแห้งในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตวัอยา่งของอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี
อบแหง้ 

Theory of drying and drying technology; thermodynamics; heat transfer; fluid dynamics; transport phenomena; 
psychometric chart; physical properties and thermal properties of agricultural products; food, cereal grains and principles 
of drying; mathematical model for determining drying kinetics of grain and food products; application of drying on 
industrial processes; samples of drying technology related to industrial factor 

 
230-623 เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อมขั้นสูง 3((3)-0-6) 

 (Advanced Environmental Technology) 
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มโลกและนโยบาย วิทยาการกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในการบ าบดัน ้ าเสียและอากาศ

ปนเป้ือน การพฒันาเทคโนโลยกีารบ าบดัน ้ าใตดิ้น 
Global environmental change and policy; recent advances in wastewater and contaminated air treatment 

technologies; developments in groundwater remediation technologie 
 
 
 
 
 



230-624 เทคโนโลยชีีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารและเช้ือเพลงิ 3((3)-0-6) 
 (Biotechnology in Food and Fuel Industries) 

 กระบวนการหมักทั่วไป การผลิตอาหารหมักและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ 
กระบวนการ และผลิตภณัฑข์ั้นส าเร็จ ชนิดของเช้ือเพลิงจากพืชและกระบวนการ การผลิตเอทานอลชีวภาพ การผลิตไบโอ
ดีเซล การผลิตไบโอมีเทน การน าไปใชป้ระโยชน์ แนวโนม้อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 General fermentation process, processes for fermented foods and alcoholic beverages, quality control of process 
raw material and finished product; bio or plant fuel types and processes, bioethanol, biodiesel and bio-methane 
productions, biofuel utilization and analysis of the feasibility of biofuel industry 
 

กลุ่มวชิาอุตสาหกรรมเช้ือเพลงิชีวภาพและเคมชีีวภาพ (Biofuels and Biochemical industry)  

 
230-631 ทรัพยากรและพลงังานหมนุเวยีน 3((3)-0-6) 
 (Resources and Renewable Energy) 

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการใช้ปิโตรเลียมและวสัดุท่ีมาจากปิโตรเคมี วสัดุท่ีย่อยสลายได้โดยธรรมชาติและ
กระบวนการยอ่ยสลายไดโ้ดยธรรมชาติ วสัดุหมุนเวียนเพ่ือผลิตวสัดุทดแทน วสัดุจากชีวภาพและกระบวนการทางชีวภาพ 
พลงังานทดแทนจากวสัดุทางชีวภาพ 

Environmental impacts from petroleum and petrochemical-based materials; biodegradable materials; renewable 
feedstock process for sustainable materials; biomaterials and bioprocesses; renewable energy from biomaterials 
 
230-632 เทคโนโลยไีบโอดเีซล 3((3)-0-6) 
 (Biodiesel Technology) 

หลกัการเชิงเคมีของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัและเอสเตอริฟิเคชนั วตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล น ้ ามนั
และไขมนั แอลกอฮอล ์และตวัเร่งปฏิกิริยา ดุลมวลและดุลพลงังานในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ตวัแปรในการผลิตไบโอ
ดีเซล อุณหภูมิการเกิดปฏิกิริยา เวลาในการท าปฏิกิริยา อิทธิพลการกวนผสม การแยกเฟส การท าผลิตภณัฑ์ให้บริสุทธ์ิ 
คุณสมบติัไบโอดีเซลและมาตรฐานเช้ือเพลิงไบโอดีเซล 

Chemical principles of transesterification and esterification, materials for biodiesel production: fats and oils, 
alcohols and catalysts; material and energy balances in biodiesel production; process variables in biodiesel production: 
reaction temperature, reaction time, mixing effect, phase separation, product purification; biodiesel properties and quality 
specifications 
 
230-633 ตวัเร่งปฏิกริิยา 3((3)-0-6) 
 (Catalyst) 

หลักการและแนวคิดของตัวเร่งปฏิกิริยา รวมถึงจลนพลศาสตร์และสมดุลย์ คุณลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา 
โครงสร้าง ขั้นตอนการเตรียม กลไลการเกิดปฏิกิริยา กระบวนการของตวัเร่งปฏิกิริยา และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ส าหรับการ
ออกแบบ และพฒันาตวัเร่งปฏิกิริยาส าหรับอุตสาหกรรม  

Principles and concept about catalyst including kinetics and equilibrium, characterization of catalyst, structure 
and synthesis method, reaction mechanism, catalytic process and knowledge application to practical catalyst design and 
development for industry 



230-634 สารลดแรงตงึผวิ  3((3)-0-6) 
 (Surfactant) 

ทฤษฎีของแรงตึงผิว ชนิดไมเซลล์ การก่อไมเซลล์ การละลายในไมเซลล์ การดูดซับ อิมัลชัน  การเกิดฟอง 
กระบวนการผลิตสบู่และผงซกัฟอก การประยกุตใ์ชใ้นการลดแรงตึงผิวในการวจิยัและอุตสาหกรรม การผลิตสารลดแรงตึง
ผิวดว้ยเทคนิคเชิงเคมีหรือชีวภาพ 

Theory of surfactant; types; micelle formation; solubilization; adsorption; emulsions; foaming; the production 
processes of soap and detergent; the applications of surfactant in research and industry; the chemical or biological 
techniques for surfactant production  
 
230-635 เทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 3((3)-0-6) 
 (Rubber and Polymer Technology) 

สมบติัของยางธรรมชาติและพอลิเมอร์ การผลิตยางและพอลิเมอร์  สูตรยาง การข้ึนรูป ปฏิกิริยาวลัคาไนซ์ดว้ย
ระบบก ามะถนัและตวัเร่ง พฤติกรรมการไหล ความหนืด การทดสอบสมบติัทางกลและพลวตั 

Properties of natural and polymer; rubber and polymer production, rubber formular; molding, vulcanization 
reaction of sulphur and accelerator system; Rheology properties, viscosity, mechanical and dynamic properties  
 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารออกแบบและควบคุมกระบวนการ (Process design and control technology) 

 
230-641 ชุดวชิาหลกัปฏบิัตกิารหน่วยทางวศิวกรรมเคมแีบบบูรณาการ 6((4)-4-10) 
 (Module: Integrated Chemical Engineering Unit Operations)  

หลกัการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์และเคร่ืองแยกบนพ้ืนฐานการดุลมวลสารและพลงังาน การถ่ายโอนมวลและ
ความร้อน และ จลนพลศาสตร์ กฎของฟิกส์ สัมประสิทธ์ิการถ่ายโอนมวลและความร้อน จลนพลศาสตร์เคมีของปฏิกิริยา
เอกพนัธ์ุและวิวธิพนัธ์ุ การออกแบบและจดัวางเคร่ืองปฏิกรณ์เคมีแบบอุณหภูมิคงท่ี การวเิคราะห์ขอ้มูลและสมการกฏอตัรา
ของปฏิกิริยาท่ีมีสารเร่งปฏิกิริยาของแขง็ การออกแบบเบ้ืองตน้เคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีใชส้ารเร่งปฏิกิริยาของแขง็ 

Reactors and separators conceptual design based on material and energy balances, mass and heat transfers and 
kinetics; Fick’s law, Mass transfer coefficient; chemical kinetics of homogeneous and heterogeneous reactions, isothermal 
chemical reactor design and arrangement, data analysis and rate law expression of solid catalytic reaction, preliminary 
design for heterogeneous catalytic reactors 
 
230-642 ชุดวชิากลวธีิการออกแบบกระบวนการแบบบูรณาการ 6((4)-4-10) 
 (Module: Integrated Process Design Strategies) 

การตั้งปัญหาการออกแบบกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี การวเิคราะห์ และการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยค านึงถึงการ
ใช้พลังงานและการอนุรักษณ์พลังงาน ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัย การบูรณาการกระบวนการบน
ซอฟตแ์วร์จ าลองกระบวนการ กลยทุธการออกแบบตามหลกัปฏิบติั หลกัพ้ืนฐาน รวมทั้งกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมเคมี 

Formulation of the chemical process design problem; synthesis, analysis and optimization emphasized on energy 
utilization and conservation, environmental concerns, and safety. Process integration by simulation software, Design 
strategies based chemical industrial codes of practices, rules of thumb and law and regulations. 



230-643 การจ าลองกระบวนการและการควบคุมขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 (Process Modeling and Advanced Control) 

ทบทวนอยา่งยอ่เก่ียวกบัแบบจ าลองกระบวนการและทฤษฎีระบบการควบคุม การพฒันาแบบจ าลองจากขอ้มูล
ของกระบวนการและนิวรัลเน็ตเวิร์ค ระบบควบคุมขั้นสูง ตวัควบคุมขั้นสูง ตวัควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ การควบคุม
ส าหรับกระบวนการท่ีซบัซอ้น  

A brief review of process simulation and control system theory; development of empirical models and neural 
network from process data; advanced control system, advanced controller, model predictive control; control of complex 
process 
 
230-644 การจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติ 3((3)-0-6) 
 (Process Safety Management) 

หลกัการพ้ืนฐานและวิธีการส าหรับการจดัการความปลอดภยั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความปลอดภยั  
ขอ้มูลความปลอดภัยของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต การจัดการการเปล่ียนแปลง การ
สอบสวนอุบติัการณ์ การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
 Principles and methods of process safety management (PSM), Industrial law relating to PSM, Process safety 
information (PSI), Process hazard analysis (PHA), Management of change (MOC), Incident investigation (II), Emergency 
planning and response (EPR) 
 

กลุ่มวชิาระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodologies) 

 
230-651 ระเบียบวธีิวจิยัทางวศิวกรรมเคม ี1* 3((3)-0-6) 
  (Research Methodologies in Chemical Engineering I) 

ความหมาย ประเภทของงานวิจยั จรรยาบรรณวิจยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์ิจยั วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ขอบเขตการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย ความรู้ทางสถิติของการวิจัยด้าน
วศิวกรรม ระเบียบวธีิการวจิยั การวเิคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนรายงานวจิยั กรณีศึกษา การส่ือสาร
งานวจิยั  

Definition; classification of research; research ethics; research topic and problem; research objective; scope of 
research; literature review; research proposal writing; statistical method for engineering research; research methodology; 
analysis and interpretation of data; research presentation; research report writing; case studies; research communication 
 
230-751 ระเบียบวธีิวจิยัทางวศิวกรรมเคม ี2* 3((3)-0-6) 
  (Research Methodologies in Chemical Engineering II) 

ความหมาย ประเภทของงานวิจยั จรรยาบรรณวิจยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์ิจยั วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ขอบเขตการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย ความรู้ทางสถิติของการวิจัยด้าน
วศิวกรรม ระเบียบวธีิการวจิยั การวเิคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนรายงานวจิยั กรณีศึกษา การส่ือสาร
งานวจิยั การบริหารงานวจิยั  



Definition; classification of research; research ethics; research topic and problem; research objective; scope of 
research; literature review; research proposal writing; statistical method for engineering research; research methodology; 
analysis and interpretation of data; research presentation; research report writing; case studies; research communication; 
research management 

 

กลุ่มวชิาหัวข้อพเิศษ/ขั้นสูง (Special/Advanced topics) 

 
230-661 หัวข้อพเิศษในสาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี1 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Chemical Engineering I) 

หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีทนัต่อเหตุการณ์และน่าสนใจในสาขาวชิาวิศวกรรมเคมีตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ก าหนด 

Special topics of interest in chemical engineering as specified by the executive course committee 
 
230-662 หัวข้อพเิศษในสาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี2 3((3)-0-6) 
 (Special Topics in Chemical Engineering II) 

หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีทนัต่อเหตุการณ์และน่าสนใจในสาขาวชิาวิศวกรรมเคมีตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ก าหนด 

Special topics of interest in chemical engineering as specified by the executive course committee 
 
230-761 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี1 3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Chemical Engineering I) 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 
Advanced topics of interest in chemical engineering as specified by the executive course committee 

 
230-762 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี2 3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Chemical Engineering II) 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 
Advanced topics of interest in chemical engineering as specified by the executive course committee 
 

กลุ่มวชิาวทิยานิพนธ์ (Thesis) 

 
230-671 วทิยานิพนธ์แผน ก1 36(0-108-0) 
 (Thesis Plan A1)   

การคน้ควา้วจิยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจในสาขาวศิวกรรมเคมีภายใตก้ารดูและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา การเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบความรู้ปากเปล่า 

Research on topics of interest in chemical engineering under the supervision of an advisor; preparation of thesis 
in proper form; presentation and oral examination  



230-672 วทิยานิพนธ์แผน ก2 18(0-54-0) 
 (Thesis Plan A2)   

การคน้ควา้วจิยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจในสาขาวศิวกรรมเคมีภายใตก้ารดูและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา การเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบความรู้ปากเปล่า 

Research on topics of interest in chemical engineering under the supervision of an advisor; preparation of thesis 
in proper form; presentation and oral examination 
 
230-771 วทิยานิพนธ์แบบ 1.1 48(0-144-0) 
 (Thesis Type 1.1)  

การคน้ควา้วิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมีภายใตก้ารดูและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา วางแผน
กรอบทิศทางการวจิยั วธีิการด าเนินการวจิยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การตีความขอ้มูล อภิปรายสรุปผลการวจิยัและการเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบความรู้ปากเปล่า  

Research on topics of interest in chemical engineering under the supervision of an advisor; scope of research 
planning; research methodologies; research experimental design; data interpretation; research discussion and conclusion; 
preparation of thesis in proper form; presentation and oral examination 
 
230-772 วทิยานิพนธ์แบบ 2.1 36(0-108-0) 
 (Thesis Type 2.1)    

การคน้ควา้วิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมีภายใตก้ารดูและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา วางแผน
กรอบทิศทางการวจิยั วธีิการด าเนินการวจิยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การตีความขอ้มูล อภิปรายสรุปผลการวจิยัและการเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบความรู้ปากเปล่า  

Research on topics of interest in chemical engineering under the supervision of an advisor; scope of research 
planning; research methodologies; research experimental design; data interpretation; research discussion and conclusion; 
preparation of thesis in proper form; presentation and oral examination 
 
230-773 วทิยานิพนธ์แบบ 2.2    48(0-144-0) 
 (Thesis Type 2.2)   

การคน้ควา้วิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมีภายใตก้ารดูและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา วางแผน
กรอบทิศทางการวจิยั วธีิการด าเนินการวจิยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การตีความขอ้มูล อภิปรายสรุปผลการวจิยัและการเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบความรู้ปากเปล่า  

Research on topics of interest in chemical engineering under the supervision of an advisor; scope of research 
planning; research methodologies; research experimental design; data interpretation; research discussion and conclusion; 
preparation of thesis in proper form; presentation and oral examination 

 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ   หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ชญานุช  แสงวเิชียร, Ph.D (Chemical Engineering), Johns Hopkins U., USA., 2545
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ เจษฎพ์ฒันานนท์, Ph.D. (BioScience and Technology), Cranfield, UK, 2544
3. รองศาสตราจารย ์ดร.ราม แยม้แสงสงัข,์ Ph.D. (Agricultural Engineering), Texas at Austin, USA, 2543
4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวไิล, Ph.D. (Chemical and Petroleum Refining Engineering) , Colorado  School

of Mines, USA., 2544
5. รองศาสตราจารย ์ดร.กลุชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ, Ph.D (Chemical Engineering), Lehigh University, USA., 2546
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ลือพงศ ์แกว้ศรีจนัทร์, Ph.D. (Chemical and Petroleum Refining  Engineering) , Colorado

School of Mines, USA., 2542
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรัสวดี กงัสนนัท,์ ปร.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552
8. รองศาสตราจารย ์ดร.สินินาฏ จงคง, วศ.ด (วศิวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2550
9. รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทิมา ชัง่สิริพร, ปร.ด. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม), ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2548
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรศิริ แกว้ประดิษฐ,์ วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระชา เดชชาญชยัวงศ,์ ปร.ด (วศิวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2560
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  คงพรม, วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), ม.เกษตรศาสตร์, 2554
13. ดร.ทรงธรรม โพธ์ิถาวร, ปร.ด. (วศิวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2560


	doc3-2
	doc3-5
	doc3-3
	doc3-4

