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ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 
1.1 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry 
 

1.2 ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
 ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม) 
        ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม)  
        ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering and 

Pharmaceutical Chemistry 
        ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry) 
1.3 วิชำเอก/แขนงวิชำ  
    ไม่มี 
1.4 ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ  
      มุ่งผลิตวิศวกรผู้เชี่ยวชาญความรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม น าพาประเทศชาติอย่างมีจริยธรรม  

1.2 จุดเด่นของหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ เคมี เภสัชกรรม ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจุดเด่นของหลักสูตรดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านเคมีเภสัชกรรมเข้ากับองค์ความรู้ทาง

วิศวกรรมเคมีเพ่ือมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทาง
เภสัชภัณฑ์ สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย  

2. เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรที่สามารถเข้าท างานได้ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเคมี
เภสัชภัณฑ์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

3. เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
ของ United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน 

4. มีวิ ธีการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning และ Project Based Learning และ 
Entrepreneurial Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง 
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายและทันสมัย
ซึ่งประยุกต์มาจากงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์  

5. เล็งเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะของนักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 8 เดือน ผ่านรายวิชา
สหกิจศึกษา 1 และ สหกิจศึกษา 2 เพ่ือพัฒนาทักษะทั้งด้านการท างานและการใช้ชีวิตในสถาน
ประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยวิจัย 
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หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ทั้งนี้เพ่ือ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและพร้อมที่
จะปฏิบัติงานครอบคลุมในสามภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และผู้ประกอบการ  

6. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างผลงานนวัตกรรมและส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติที่มี
การจัดขึ้นในหลาย ๆ องค์กรอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยมีความร่วมมืออย่างเหนี่ยวแน่นกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการอบรมทักษะด้านการใช้ความคิด การ
น าเสนอ การเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

7. มีกระบวนการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exit Exam) ของหลักสูตร เพ่ือท าให้นักศึกษา
ได้มีการประเมินตนเองทางด้านวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบ
ความรู้เพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร 

วัตถุประสงค์และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 
            วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ที่มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปริญญาบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานของ ส.ก.อ. 
และมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้  

(1) มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ 
(2) มีทักษะในการค้นคว้าและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(3) มีทักษะและความสามารถในการออกแบบคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม

กับในงานทางด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
(4) มีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมเคมีตรงความต้องการของตลาดงาน

ทั้งในและต่างประเทศ  
(5) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงาน

ทางด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
1.5 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

1.5.1 ระบบกำรศึกษำ 
 เป็นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา และหนึ่งภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

    1.5.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
   ไม่มี 
    1.5.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
หน่วยกิต (Credits) หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้

กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 
4 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรือ 5 ECTS (European 
Credit Transfer System) โดยการก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 

3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 

4. การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่
น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณ
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 9 หน่วยกิตระบบไตรภาค ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเป็น 1 
หน่วยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น  8 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 
1.6 แผนกำรศึกษำ 

จ ำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  192   หน่วยกิต 

โครงสร้ำงหลักสูตร    

1. โครงสร้ำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 
ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน (2 หน่วยกิต)*   
2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 16 
ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (2 หน่วยกิต)*   
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
5. กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ 2 
ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(2 หน่วยกิต)* 

  

6. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 
7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
ไม่นับรวมรายวิชา ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล (2 หน่วยกิต)*   

รวม 40 
 

2. หมวดวิชำเฉพำะ (Specialized Education)   จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชำเฉพำะ (Specialized Education)   144 
กลุ่มวิชำเฉพำะพื้นฐำน   47 
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    แผนกำรศึกษำ 
          แผนกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำรหัส 64 ปรับปรุงศึกษำทั่วไป ครั้งท่ี 1 (ENG) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (รวม 192 หน่วยกิต) 
 

 
  

- กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 
- กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 23 

กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนทำงวิศวกรรมเคมี  80 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเคมี 72 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเคมี 8 

กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ      17 
3.หมวดวิชำเลือกเสรี (Free Electives) 8 
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ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 

CPE64-101 แนะน าวิศวกรรมเคมีและ
เคมีเภสัชกรรม  

2(2-0-4) 
 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ฟังและการพูด          

2(2-0-4) GEN64-141 การแสวงหา
ความรู้และระเบียบวธิีวิจยั 

2(1-2-3) 

CPE64-102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร                
 
 

3(3-0-6) GEN64-112 เทคนิคการสื่ อสารใน
สังคมร่วมสมัย 
 
 

2(2-0-4) COE64-171 
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการ
ด ารงชีวิตและการท างาน
ด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

GEN64-111 ภาษา ไทย เพื่ อกา ร
สื่อสารร่วมสมัย 

2(1-2-3) CPE64-103 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 
2     

3(3-0-6) 
 

CPE64-104 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกร 3        

3(3-0-6) 

GEN64- 121 ทั ก ษ ะ ก า รสื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ  

2(2-0-4) PHY61-101 หลักฟิสิกส ์1                    4(4-0-8) PHY61-103 หลักฟิสิกส ์2                      4(4-0-8) 

GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1             
 

1(0-3-2) PHY61-104 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 2                
 

1(0-3-2) 

GEN64-132 ปรัชญา จรยิศาสตร์              2(1-2-3) CHM61-105 หลักเคมี                        
 

4(4-0-8) MEE62-101 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 1       

2(1-3-4) 

GEN64- 142 ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 

2(1-2-3) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน      1(0-3-2) ITD64-174 การออกแบบ
งานน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2(0-4-2) 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน                 2(2-0-4)* GEN64-131 ความเป็นไทยและ
พลเมืองโลก  

2(1-2-3) GEN64-123 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการอา่นและการ
เขียน 

2(2-0-4) 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน            
2(2-0-4)* 

2(2-0-4)* ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุคดิจิทัล 

2(2-0-4)*   

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

2(1-2-3)*     

รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 19 
ชั้นปีที่ 2 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
COE62-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

4(3-3-8) MTE62-211 วัสดุวิศวกรรม 
 

4(4-0-8) CPE64-321 การถ่ายโอน
ความร้อน   

4(4-0-8) 

CVE62-111 กลศาสตร์วิศวกรรม   4(4-0-8) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพือ่การ
น าเสนอ 

3(3-0-6)     EEE62-202 
วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

4(4-0-8) 

MEE62-201 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 2 

2(1-3-4) CPE64-214 การไหลของของไหล 4(4-0-8) EEE62-203 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

1(0-4-2) 

CPE64-211 ดุลมวลและพลังงาน 
1 

4(4-0-8) CPE64-212 ดุลมวลและพลังงาน 2 3(3-0-6) CPE64-213 อุณหพล
ศาสตร์ 1 

4(4-0-8) 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสนทนา    

4(4-0-8) 
 

GEN64-161 นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) GEN64-126 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ    

3(3-0-6)               

    ITD64-173 การใช้งาน
ตารางค านวณ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 17 รวมหน่วยกิต 18 
ชั้นปีที่ 3 
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ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
CPE64-328 ความปลอดภัยใน
กระบวนการทางเคมี      
 

3(3-0-6) CPE64-325 จลนพลศาสตร์และ
การออกแบบปฏิกรณ์ทางวิศวกรรม
เคมีและเคมเีภสัชกรรม 

4(4-0-8) CPE64-372 วิศวกรรม
เคมีในอุตสาหกรรมเภสัช
กรรม 
 

3(3-2-7) 

CPE64-323 อุณหพลศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 

4(4-0-8) CPE64-324 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เคมีและเภสัชกรรม 1 

1(0-4-2) CPE64-351 วิศวกรรม
เคมีส่ิงแวดล้อม  

4(3-0-6) 

CPE64-322 การถ่ายโอนมวล 4(4-0-8) XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 4(x-x-x) CPE64-382 โครงงาน
วิศวกรรมเคมีและเคมี
เภสัชกรรม 1 

2(0-6-3) 

CPE64-xxx วิชาเอกเลือก 1 4(4-0-8) CPE64-332 การออกแบบและการ
ท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ
ทางวิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 

4(4-0-8)  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  4(x-x-x) 

CPE64-371 เคมีเภสัชกรรม 3(3-0-6) CPE64-331 พลวัตของ
กระบวนการและการควบคุม 

4(4-0-8) CPE64-373  บริหารงาน
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัช
กรรม  

3(3-0-6) 

  CPE64-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) CPE64-326 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมีและเภสัช
กรรม 2 

1(0-4-2) 

  CPE64-381 สัมมนาวิศวกรรมเคมี
และเคมเีภสัชกรรม 

1(0-3-2)   

รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 17 
ชั้นปีที่ 4 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
CPE64-442 การออกแบบโรงงาน
ทางวิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 

4(4-0-8) CPE64-491 สหกิจศึกษา 1  8(0-40-0) CPE64-492 สหกิจศึกษา 
2 

 8(0-40-0) 

CPE64-441 เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 

4(4-0-8)     

CPE64-483 โครงงานวิศวกรรม
เคมีและเคมเีภสัชกรรม 2 

2(0-6-3)     

CPE64-xxx วิชาเอกเลือก 2 4(4-0-8)     
CPE64-473 การแยกเพื่อการ
วิเคราะห์เภสัชกรรม 

2(2-0-4)     

รวมหน่วยกิต 16 รวมหน่วยกิต 8 รวมหน่วยกิต   8 
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 แผนกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำรหัส 64 ปรับปรุงศึกษำทั่วไป ครั้งท่ี 1 (CHINESE) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (รวม 192 หน่วยกิต) 

ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 

CPE64-101 แนะน าวิศวกรรมเคมี
และเคมีเภสัชกรรม  

2(2-0-4) 
 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการฟังและการพูด          

2(2-0-4) CPE64-104 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกร 3        

3(3-0-6) 

CPE64-102 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกร                
 

3(3-0-6) GEN64-112  เทคนิคการสื่อสาร
ในสังคมร่วมสมัย 

2(2-0-4)                                                                                                          PHY61-103 หลักฟิสิกส ์2                      4(4-0-8) 

GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารร่วมสมัย 

2(1-2-3) CPE64-103 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกร 2     

3(3-0-6) 
 

PHY61-104 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2                
 

1(0-3-2) 

GEN64-121 ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  

2(2-0-4) PHY61-101 หลักฟิสิกส ์1                    4(4-0-8) MEE62-101 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 1       

2(1-3-4) 

GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1             
 

1(0-3-2) ITD64-174 การออกแบบงาน
น าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2(0-4-2) 

GEN64-132 ปรัชญา จริย
ศาสตร์              

2(1-2-3) CHM61-105 หลักเคมี                        
 

4(4-0-8) GEN64-141 การแสวงหาความรู้
และระเบียบวิธวีิจัย 

2(1-2-3) 

GEN64- 142 ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 

2(1-2-3) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน      

1(0-3-2) CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน 
 Basic Chinese 

4(3-2-7) 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน                 2(2-0-4)* GEN64-131 ความเป็นไทยและ
พลเมืองโลก  

2(1-2-3)   

GEN64-021 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน            2(2-0-4)* 

2(2-0-4)* ITD64-171 เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล 

2(2-0-4)*   

GEN64-151 กีฬา นันทนาการ
และการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

2(1-2-3)*     

รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 18 
ชั้นปีที่ 2 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
COE62-102 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

4(3-3-8) MTE62-211 วัสดุวิศวกรรม 
 

4(4-0-8) CPE64-321 การถ่ายโอน
ความร้อน   

4(4-0-8) 

CVE62-111 กลศาสตร์
วิศวกรรม   

4(4-0-8) CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

4(3-2-7) EEE62-202 วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นฐาน 

4(4-0-8) 

MEE62-201 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 2 

2(1-3-4) CPE64-214 การไหลของของ
ไหล 

4(4-0-8) EEE62-203 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

1(0-4-2) 

CPE64-211 ดุลมวลและ
พลังงาน 1 

4(4-0-8) CPE64-212 ดุลมวลและ
พลังงาน 2 

3(3-0-6) CPE64-213 อุณหพลศาสตร์ 
1 

4(4-0-8) 

CHI64-122 ภาษาจีนส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

4(3-2-7) GEN64-161 นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) ITD64-173 การใช้งานตาราง
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2(0-4-
2) 

    COE64-171 ปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับการด ารงชีวิตและการ
ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 

CPE64-328 ความปลอดภัย
ในกระบวนการทางเคมี      
 

3(3-0-6) CPE64-325 จลนพลศาสตร์
และการออกแบบปฏิกรณ์ทาง
วิศวกรรมเคมีและเคมเีภสัช
กรรม 

4(4-0-8) CPE64-372 วิศวกรรมเคมีใน
อุตสาหกรรมเภสัชกรรม 
 

3(3-2-7) 

CPE64-323 อุณหพลศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 

4(4-0-8) CPE64-324 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 1 

1(0-4-2) CPE64-351 วิศวกรรมเคมี
สิ่งแวดล้อม  

4(3-0-6) 

CPE64-322 การถ่ายโอน
มวล 

4(4-0-8) XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 4(x-x-x) CPE64-382 โครงงาน
วิศวกรรมเคมีและเคมเีภสัช
กรรม 1 

2(0-6-3) 

  CPE64-332 การออกแบบและ
การท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และเภสัชกรรม 

4(4-0-8)  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  4(x-x-x) 

CPE64-xxx วิชาเอกเลือก 1 4(4-0-8) CPE64-331 พลวัตของ
กระบวนการและการควบคุม 

4(4-0-8) CPE64-373  บริหารงาน
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัช
กรรม  

3(3-0-6) 

CPE64-371 เคมีเภสัชกรรม 3(3-0-6) CPE64-390 เตรียมสหกิจ
ศึกษา 

1(0-2-1) CPE64-326 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 2 

1(0-4-2) 

  CPE64-381 สัมมนา
วิศวกรรมเคมีและเคมเีภสัช
กรรม 

1(0-3-2)   

รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 17 
ชั้นปีที่ 4 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
CPE64-442 การออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรมเคมีและ
เภสัชกรรม 

4(4-0-8) CPE64-491 สหกิจศึกษา 1  8(0-40-0) CPE64-492 สหกิจศึกษา 2  8(0-40-0) 

CPE64-441 เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 

4(4-0-8)     

CPE64-483 โครงงาน
วิศวกรรมเคมีและเคมเีภสัช
กรรม 2 

2(0-6-3)     

CPE64-xxx วิชาเอกเลือก 2 4(4-0-8)     
CPE64-473 การแยกเพื่อ
การวิเคราะห์เภสัชกรรม 

2(2-0-4)     

รวมหน่วยกิต 16 รวมหน่วยกิต 8 รวมหน่วยกิต   8 
 
1.7 กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

ไม่การเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 
  1.8 สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
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 - หลักสูตรมีความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
   - หลักสูตรเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 - หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาวลัยลักษณ์ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2563 
 
1.9 ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล  

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร คุณวุฒิกำรศึกษำ 

อาจารย์ จรัญ บุญ
กาญจน์ 

รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

M. Sci. Chemical Engineering 
(Vanderbilt University) 

Ph.D. Chemical Engineering 
(Vanderbilt University) 

   
1.10 ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

ประธำนหลักสูตร 
1 นางสาววิภาวี เดชะ

ปัญญา 
รอง

ศาสตราจารย์ 
075-672336 khamwipawee@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นายอาชว์ พรหมรักษา    รอง

ศาสตราจารย์ 
075-672311 archw.pr@wu.ac.th 

2 นายพงศธร เดชาติวงศ์ 
ณ อยุธยา  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

075-672401 pongsathorn.de@wu.ac.th 

3 นางสาวนิรัติศัย รักมาก   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

075-672322 nirattisai.ra@wu.ac.th 

4 นายอรรถโส  ข าวิจิตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

075-672332 kattaso@wu.ac.th 

5 วิชิตพันธุ์  รองวงศ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

075-672315 wichitpan.ro@wu.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษำ 
     2.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายไม่น้อยกว่า 2.5  
2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

  
     2.2 แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ (คน) 
แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 71  35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2                   25  71  35 35 35 
ชั้นปีที่ 3 14  25  71  35 35 
ชั้นปีที่ 4 18  14  25  71  35  

2.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสภาวิศวกรก าหนดมีดังต่อไปนี้  

1. มีความสามารถในการออกแบบ ตรวจสอบ ระบุปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาทาง
วิศวกรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ 

2. มีความสามารถในการสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิค ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการวิเคราะห์ แปลความหมายและ
สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ที่ซับซ้อนภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 

3. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สุขภาพ 
ความปลอดภัย กฎหมายและวัฒนธรรม และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการท างานที่มีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในหลักทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งการท างานด้วยตนเอง และ
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะของสมาชิกหรือผู้น า ในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายของสหสาขาวิชาและสามารถ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีความรู้และความเข้ าใจในด้านการบริหารงานวิศวกรรม การตัดสินใจบนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ 
ตลอดจนสามารถบริหารจัดการโครงการร่วมกับสหสาขาวิชา 

6. ตระหนักถึงความจ าเป็น การเตรียมพร้อม และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอด
ชีพ เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ออกเป็น 7 ด้าน โดยที่ PLO1- PLO3 เป็น 
Generic Learning Outcomes และ PLO4-PLO7 เป็น Specific Learning Outcomes 

1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 
              PLO1. สามารถติดต่อประสานงานทั้งทางวาจาและเอกสารแบบทางวิศวกรรมกับผู้ร่วมงานในทีม 
                         จากหลากหลายวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล    
              PLO2. ปฏิบัติตนตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมและมีจรรยาบรรณและตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและ 
                         การเปลีย่นแปลงในงานบริหารวิศวกรรม 
              PLO3. พัฒนาตนเองอยู่เสมอและแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน 
                         วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม    
              PLO4. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสาระสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้นข้อมูลและ

ความรู้ใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม    
            PLO5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาทางด้าน

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม    
              PLO6. สามารถออกแบบและควบคุมการท างานของหน่วยปฏิบัติการและกระบวนการผลิต 

    PLO7. สามารถจ าลอง วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยบูรณาการความรู้ ทางวิศวกรรมเคมีและเคมี
เภสัชกรรม   ในการท างานจริง โดยค านึงถึงความปลอดภัย เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของ PLOs ของหลักสูตร กับ PLOs ที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ 
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพ 

PLO ของ
หลักสูตร
ข้อ 1 

PLO ของ
หลักสูตร
ข้อ 2 

PLO ของ
หลักสูตร
ข้อ 3 

PLO ของ
หลักสูตร
ข้อ 4 

PLO ของ
หลักสูตร
ข้อ 5 

PLO 
ของ
หลักสูตร
ข้อ 6 

PLO 
ของ
หลักสูตร
ข้อ 7 

ข้อ 1     √   

ข้อ 2    √  √ √ 
ข้อ 3  √     √ 
ข้อ 4 √       

ข้อ 5  √     √ 

ข้อ 6   √     

 
 2.4 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สภาวิศวกรก าหนดมีดังต่อไปนี้  
     1. ความสามารถในการระบปุัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการประยุกต์ใช ้
        หลักการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์
     2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการ โดย 
        พิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วฒันธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม  
        เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอ่ืนตาม ความเหมาะสมของสาขาวิชา 
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     3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพกับกลุม่คนที่หลากหลาย 
     4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวชิาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและ 
        ท าการตัดสนิใจบนพื้นฐานการค านงึถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์  
        สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร ์
     5. ความสามารถในการท างานเปน็ทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการสร้างเปา้หมาย      
        การวางแผนงาน ท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และสามารถสร้างความร่วมมอืและสภาพแวดล้อมที่ 
        เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน 
     6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ 
        ใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 
     7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 

ตำรำงควำมสอดคล้องของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของสภำวิศวกรกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

(สภาวิศวกร) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ข้อ1     √   
ข้อ2       √ 
ข้อ3 √       
ข้อ4  √     √ 
ข้อ5 √       
ข้อ6      √  
ข้อ7   √     
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์  
 
     3.1 ประธำนหลักสูตร  

ตำรำงแสดงรำยช่ือประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ปี) 
นางสาววิภาวี  เดชะ

ปัญญา 
รอง

ศาสตราจารย์ 
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
M.S. (Chemical 
Engineering), Michigan 
Technological University, 
USA 
 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), The University 
of Texas at Austin, USA 

2538 
 
 

2541 
 
 
 

2545 
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รายละเอียดของการสอนและค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการแสดงไว้ในภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (มคอ. 2) 
 

3.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายละเอียดของการสอนและค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการแสดงไว้ในภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (มคอ. 2) 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำ
รณ์สอน 

(ปี) 
1 นายวิชิตพันธุ์ รองวงศ์ ผศ. วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 
วศ.ม.(วิศกรรมเคมี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
วศ.ด.(วิศกรรมเคมี)  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2550 
 
 
 

2552 
 
 

2557 

2 ป ี

2 นายอรรถโส  ข าวิจิตร ผศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2538 
 

16 ป ี
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M.S. (Chemical Engineering) , 
Michigan Technological 
University, USA 
 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
,The University of Texas at 
Austin, USA  

 
 

2541 
 
 

2549 

3 นายอาชว์ พรหมรักษา    รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
วศ.ด. (วิศกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
*หลักสูตรโทควบเอก 

2546 
 
 

2552 

7ป ี

4 นางสาวนิรัติศัย รักมาก   ผศ. วศ.บ.(วิศวกรรมกระบวนการ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
วศ.ด.(วิศกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
*หลักสูตรโทควบเอก 

2550 
 
 

2555 

8 ป ี

5 นายพงศธร เดชาติวงศ์ 
ณ อยุธยา 

ผศ. B.eng (Chemical 
Engineering), Imperial 
College London, UK 
 
M.Eng. (Chemical with 
Nuclear Engineering), 
Imperial College London, 
UK 
 
Ph.D. (Biochemical 
Engineering), Imperial 
College London, UK  

2553 
 
 
 

2554 
 
 
 
 

2558 

5 ป ี
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  3.3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ประสบกา
รณ์สอน 

(ปี) 
1 นายวิชิตพันธุ์ รองวงศ์ ผศ. วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 
วศ.ม.(วิศกรรมเคมี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
วศ.ด.(วิศกรรมเคมี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2550 
 
 
 

2552 
 
 
 

2557 

2 ป ี

2 นายอรรถโส  ข าวิจิตร ผศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
M.S. (Chemical Engineering) , 
Michigan Technological 
University, USA 
 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
,The University of Texas at 
Austin, USA  

2538 
 
 

2541 
 
 
 
 

2549 

16 ป ี

3 นายอาชว์ พรหมรักษา รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
วศ.ด. (วิศกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
*หลักสูตรโทควบเอก 

2546 
 
 

2552 

7ป ี

4 นางสาวนิรัติศัย รักมาก ผศ. วศ.บ.(วิศวกรรมกระบวนการ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
วศ.ด.(วิศกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
*หลักสูตรโทควบเอก 

2550 
 
 

2555 

8 ป ี
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5 นายพงศธร เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา 

ผศ. B.eng (Chemical 
Engineering), Imperial 
College London, UK 
 
M.Eng. (Chemical with 
Nuclear Engineering), 
Imperial College London, 
UK 
 
Ph.D. (Biochemical 
Engineering), Imperial 
College London, UK  

2553 
 
 
 

2554 
 
 
 
 

2558 

5 ป ี

6 นายก าชัย นุ้ยธิติกุล รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
University of Brimingham, 
UK 
*หลักสูตรโทควบเอก 

2540 
 
 

2547 
 

13 ปี 

7 นายจรัญ บุญกาญจน์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
M.Eng (Chemical Engineering), 
Vanderbilt University, USA 
 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
Vanderbilt University, USA 

2530 
 
 

2538 
 
 

2541 
 

25 ปี 

8 นางสาววิภาวี  เดชะปัญญา รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
M.S. (Chemical Engineering), 
Michigan Technological 
University, USA 
 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
The University of Texas at 
Austin, USA 

2538 
 
 

2541 
 
 
 

2545 
 
 

16 ปี 
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3.4 บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 
1 นายนิติธร  ชูศร ี วิศวกรประจ าปฏิบัติการวิศวกรรม

เคมี 
วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการ 

2 นายฮาเล็ม ดอเลาะ วิศวกรประจ าปฏิบัติการวิศวกรรม
เคมี 

วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการ 

3 นางสาววริศรา จิตนุรักษ์ นักวิชาการ วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการ 

 
3.5 อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ  
หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกปี พ.ศ. 2564 ตัวเป้าหมายการเปิดรับไม่เกิน 60 คน 
 
ตำรำงท่ี 1 นักศึกษำ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม และอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 71  35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2                   25  71  35 35 35 
ชั้นปีที่ 3 14  25  71  35 35 
ชั้นปีที่ 4 18  14  25  71  35  

รวมจ ำนวนนักศึกษำ(ชั้นปีที่ 2- 4) 57 110 131 141 105 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 8 8 8 8 8 

อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ (จ ำนวนเต็ม) 1:7 1:14 1:16 1:18 1:13 

 
 
ตำรำงท่ี 2 อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนักศึกษำจริง (ม. 6) รวมจ ำนวนนักศึกษำจริง 
(ปวส.) 

8 57 - 
อัตราส่วน 1:7  

หมำยเหตุ: ในกรณีมีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนการบรรจุอาจารย์เพ่ิมขึ้นเพ่ือรักษาระดับของอัตราส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ให้ไม่เกิน 20:1 
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3.6 แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
 
1.แผนกำรพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

แผนงำน ปีกำรศึกษำ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1.การเขียนหนังสือต าราวิชาการ 3 5 4 5 4 
2.การเขียนบทความและเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

8 8 8 8 8 

 
2.แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 

ปีกำรศึกษำ 2564 2565 2566 2567 2568 
อาจารย์ประจ า 9 8 8 8 8 
บรรจุใหม่   1 1 1 

รวมจ ำนวน 9 8 9 9 9 
คุณวุฒิ ตรี      

โท      
เอก 9 8 9 9 9 

 
3.แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 

แผนงำน ปีกำรศึกษำ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1.สนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก (คน) - - - - - 
อาจารย์ประจ าในสาขามีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน และในอนาคตเมื่อมีการสรรหาอัตราอาจารย์เพ่ิมอีก 1 
อัตราก็จะท าการก าหนดคุณวุฒิปริญญาเอกของผู้สมัคร ดังนั้นจึงไม่มีแผนพัฒนาด้านการเพ่ิมคุณวุฒิ
อาจารย์ 

     4.แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
รำยชื่อ
อำจำรย์ 

ต ำแหน่งวิชำกำร (ปีกำรศึกษำ 2564 - 2568) 
2564 2565 2566 2567 2568 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
รศ.ดร.
วิภาวี 
เดชะ
ปัญญา 

  √    √    √    √    √  

รศ.ดร.
ก าชัย 

  √    √    √    √     √ 
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นุ้ยธิติ
กุล 
รศ.ดร. 
จรัญ 
บุญ
กาญจน์ 

  √    √    √    √    √  

รศ.ดร. 
อาชว์ 
พรหม
รักษา 

  √    √    √    √     √ 

ผศ.ดร. 
อรรถ
โส ข า
วิจิตร 

 √    √    √     √    √  

ผศ.ดร. 
วิชิต
พันธุ์ 
รอง
วงศ ์

 √     √    √    √    √  

ผศ.ดร.
นิรัติศัย 
รักมาก 

 √    √    √     √    √  

ผศ.ดร.
พงศธร 
เดชาติ
วงศ์ ณ 
อยุธยา 

 √    √     √    √    √  
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
4.1 ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
หลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
สำขำวิชำ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
องค์ควำมรู้
พื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์ 

ฟิสิกส์  

รายวิชานี้เน้นแก่นแท้ของกลศาสตร์แบบฉบับ 
เนื้อหาครอบคลุม เรื่องจลนศาสตร์ พลศาสตร์ 
การอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงเส้น การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
อนุรักษ์  โมเมนตัมเชิงมุมและการอนุรั กษ์
พลังงานเชิงมุม การแกว่ง คุณสมบัติของสสาร
สมบัติของคลื่น คลื่นเสียง พลศาสตร์ของไหล
อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 

PHY61-101     หลักฟิสิกส์ 1 
                    Principles of Physics I 
 

4(4-0-8) 
 
 

ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง ฟิ สิ ก ส์ ถู ก จั ด ขึ้ น ใ น
ห้องปฎิบัติการ เพ่ือฝึกทักษะ การใช้เครื่องมือ
วัดปริมาณทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ หาความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์ และ
พัฒนาความเข้าใจทฤษฎีทางฟิสิกส์ 

PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
                     Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 
 

รายวิชานี้เน้นแก่นแท้ของแม่เหล็กไฟฟ้า เนื้อหา
ครอบคลุม เรื่อง สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
ไฟ ฟ้า  ความต้ านทานไฟ ฟ้า  ว งจร ไฟ ฟ้ า 
ก ร ะ แ ส ต ร ง  ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ 
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
ความเหนี่ยวน า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทฤษฎี
ควอนตัม แบบจ าลองอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
และ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

PHY61-103 หลักฟิสิกส์ 2 
                     Principles of Physics II 

4(4-0-8) 
 

การทดลองทาง ฟิสิ กส์ ที่ มี หั ว ข้ อต่ า ง จ าก
ปฏิบั ติ ก าร ฟิสิ กส์  1 เ พ่ื อฝึ กทั กษะการ ใช้
เครื่องมือวัดปริมาณทางกายภาพ วิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หาความสัมพันธ์ทาง
ฟิสิกส์ และพัฒนาความเข้าใจทฤษฎีทางฟิสิกส์ 

PHY61-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
                     Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 
 



   
 

24 
 

องค์ควำมรู้
พื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์ 

เคมี 

รายวิชานี้กล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานทางเคมีในมุม
กว้างและการน าไปประยุกต์ใช้ โดยศึกษาใน
หัวข้อโครงสร้างอิเล็กตรอนและอะตอม ตาราง
ธาตุและสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ์และสมการเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย อุณหพลศาสตร์ทาง เคมี  
จลนพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี  กรด-เบส
และสมดุลไอออน และเคมีไฟฟ้า 

CHM61-105 เคมีทั่วไป 
                     General Chemistry 

4(4-0-8) 
 

ร า ย วิ ช า นี้ เ น้ น พั ฒ น า ทั ก ษ ะ พ้ื น ฐ า น ใ น
ห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลอง
ต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูล วิ เคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและ
ความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐา 
Basic Chemistry Laboratory 
 

1(0-3-2) 
 

องค์ควำมรู้
พื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร ์

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านความรู้
ความเข้าใจพีชคณิตส าหรับผู้เรียน เนื้อหาของ
รายวิชาครอบคลุมระบบจ านวนจริง เวกเตอร์  
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ านวนจริงและ
ฟังก์ชันเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์และ
ปริพันธ์ในงานดานวิศวกรรม เทคนิคพ้ืนฐานใน
การหาปริพันธ์  

CPE64-102     แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
                    Calculus For Engineer I 

3(3-0-6) 
 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
หลักการของปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิง
อนุพันธ์ ส าหรับการประยุกต์ในด้านวิศวกรรม 
ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟังก์ชันอนุกรมพ้ืนฐาน และระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข 

CPE64-103    แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 
                   Calculus For Engineer II 

3(3-0-6) 
 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาของรายวิชา
ครอบคลุมระบบพิกัด สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
ส าหรับสองตัวแปรอิสระและหลายตัวแปรอิสระ 
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ด้วยเมทริกซ์ การ
ประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในกรณีศึกษา
ทางด้านวิศวกรรม เส้นตรง ระนาบและพ้ืนผิวใน
ปริภูมิสามมิติ 

CPE64-104    แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 3 
                   Calculus For Engineer III 

3(3-0-6) 
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องค์ควำมรู้
พื้นฐำนทำง
วิศวกรรม 
กลศำสตร์ 

รายวิชานี้เป็นการแนะน าหลักการพื้นฐานของ
สถิตยศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและ
กลศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการรวม
และแยกแรง  โมเมนต์  แรงควบคู่  ผลลัพธ์ของ
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ  ระบบแรงสมมูล  
แผนภาพวัตถุอิสระ สมดุลของระบบแรงสองมิติ 
ก า ร ว ิเ ค ร าะห ์โ ค ร งข ้อหม ุน   โ คร ง  และ
เครื่องจักรกล  ความเสียดทาน  ศูนย์ถ่วงและ
เซ ็นทรอยด์  โมเมนต์ความเฉื ่อยของพื ้นที ่ 
วงกลมโมร์ส าหรับโมเมนต์ความเฉื่อย  วิธีงาน
เสมือนเบื้องต้น เสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องตน้ 
รายวิชานี้จะกล่าวถึงการจ าลองและวิเคราะห์
ปัญหาทางสถิตยศาสตร์โดยเน้นการประยุกต์ใช้
ในงานวิศวกรรมจริงและการแก้ปัญหา   

CVE62-111 กลศาสตร์วิศวกรรม  
                    Engineering Mechanics 

4(4-0-8) 
 

กำรเขียนแบบ รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนแบบทาง
วิศวกรรมโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การ
เขียนตัวอักษรและตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ 
การสเกตภาพ การเขียนภาพออโธกราฟิก ภาพ
ช่วย ภาพออบลิค การเขียนภาพพิคทอเรียล 
การใช้วิธีโปรเจคชัน การแสดงความยาวจริง 
ขนาดจริงของระนาบและภาพตัด การก าหนด
ข น า ด แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด  แ ผ่ น ค ลี่ แ ล ะ
ภาพประกอบ การเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และ
วิ ศ ว ก ร ร ม ไฟ ฟ้ า  ก า ร เ ขี ย น แ บ บ โ ด ย ใ ช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

MEE62-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
                     Engineering Drawing I 

2(1-3-4) 
 

รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนแบบทาง
วิ ศ ว ก ร รม โ ดย ให้ ค ว ามส า คั ญกั บก าร ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
ทางวิศวกรรม รวมทั้งรายละเอียดประกอบแบบ
ในด้านต่างๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียน
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รอยเชื่อม ระบบงานท่อ
และการเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

MEE62-201 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
                     Engineering Drawing II 

2(1-3-4) 
 

กำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานใน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงหลักการ
เบื้องต้นในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
แบบโครงสร้าง ขั้นตอนวิธี และการแก้ปัญหา 

COE62-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
                   Computer Programming 
 

4(3-3-8) 
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เนื้อหาหลักในรายวิชาประกอบด้วย ข้อมูลและ
ประเภทของข้อมูล ค่าคงที่และตัวแปร การ
ก าหนดค่า นิพจน์ การรับเข้าและการส่งออก
ข้อมูล ตัวแปรชุดและการจัดการข้อความ การ
เลือกปฏิบัติค าสั่งตามเงื่อนไข และการท างาน
แบบวนซ้ า โปรแกรมย่อย ฟังชันเรียกตัวเอง 
และการจัดการไฟล์ นอกจากนี้ยังเสริมการ
พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยการฝึก
ปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พื้นฐำนทำงไฟฟ้ำ รายวิชานี้กล่าวถึงวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
เนื้ อหาครอบคลุมความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า การวิ เคราะห์ วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลง แนะน า
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ
มอเตอร์ หลักการของระบบสามเฟส วิธีการใน
การส่งก าลัง แนะน าเครื่องมือไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

EEE62-202 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
Fundamental of Electrical 
Engineering 

4(4-0-8) 
 

การฝึกปฏิบัติการความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้
เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

EEE62-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
พ้ืนฐาน 
Fundamental of Electrical 
Engineering Laboratory 

1(0-4-2) 

องค์ควำมรู้เฉพำะ
ทำงวิศวกรรม 
ดุลมวลและ
พลังงำน 

 

รายวิชานี้กล่าวถึงดุลมวลและพลังงาน 1 เนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องแนะน าเทคนิคพ้ืนฐานในการ
ค านวณเชิ งวิ ศวกรรมเคมี  การวิ เคราะห์
โครงสร้างของกระบวนการทางวิศวกรรมอย่างมี
ระบบ การดุลมวลสารและแก้ปัญหาการดุลมวล
สารที่มีปฏิกิริยาเคมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมี การ
ดุลมวลสารของระบบที่มีกระแสป้อนกลับ 
กระแสไหลอ้อมผ่าน และกระแสเป่าไล่ 

CPE64-211 ดุลมวลและพลังงาน 1 
Material and Energy Balances I 

4(4-0-8) 
 
 

รายวิชานี้กล่าวถึงดุลมวลและพลังงาน 2 เนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องก๊าซจริง ความดันไอ ความชื้น
สัมบูรณ์ ความชื้นสัมพัทธ์ สมดุลมวลของการ
ระเหยและการควบแน่น พลังงานความร้อนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงฟิสิกส์
และเชิงเคมี ดุลพลังงาน ดุลมวลสารและดุล
พลังงานร่วมกัน การใช้ข้อมูลทางเทอร์ โม
ไดนามิกส์มาใช้ในการดุลมวลสารและพลังงาน 

CPE64-212 ดุลมวลและพลังงาน 2 
Material and Energy Balances II 

3(3-0-6) 
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การดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการ
ต่างๆ 

วัสดุศำสตร์ รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติ
ของวัสดุ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุเชิง
ประกอบ แอลฟัลต์ ไม้ และคอนกรีต แผนภาพ
สมดุลวัฎภาค ความบกพร่องในเนื้อวัสดุ สมบัติ
เชิงกลและการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างระดับมหภาคและจุลภาคกับสมบัติ
ของวัสดุ กระบวนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุวิศวกรรม 

MTE62-211 วัสดุวิศวกรรม 
                     Engineering Materials 

2(1-3-4) 
 

อุณหพลศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี 

รายวิชานี้กล่าวถึงอุณหพลศาสตร์ 1 เนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์และ
แก๊สอุดมคติ งานความร้อนและพลังงานรูปแบบ
ต่างๆกฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน วัฏจักรของคาร์
โนท์ วัฏจักรผลิตก าลังและวัฏจักรท าความเย็น 
เอนโทรปี การประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์กับ
กระบวนการไหล        

CPE64-213 อุณหพลศาสตร์1 
                     Thermodynamics I 

4(4-0-8) 
 

รายวิชานี้กล่าวถึง อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง คุณสมบัติทางอุณหพล
ศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์ของ
สารละลายและสารผสมแก๊สทั้งที่เป็นอุดมคติ
และไม่ เป็นอุดมคติ สมดุลวัฏภาคและการ
ประยุกต์ใช้ สมดุลปฏิกิริยาเคมี หลักการทางอุณ
หพลศาสตร์ในเภสัชกรรม กระบวนการสมดุลใน
เภสัชกรรม 

CPE64-323 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม
เคมีและเภสัชกรรม 
Chemical and Pharmaceutical 
engineering Thermodynamics 

4(4-0-8) 
 

ปฏิบัติกำรเฉพำะ
หน่วยและ

ปรำกฏกำรณ์กำร
ถ่ำยโอน 

 

รายวิชานี้กล่าวถึงการถ่ายโอนความร้อน เนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน
และการแผ่รังสีความร้อน สัมประสิทธิ์การถ่าย
โอนความร้อน การถ่ายโอนความร้อนโดยการพา
ความร้อนหนึ่งมิติและสองมิติ การเดือดและการ
ควบแน่น ครีบระบายความร้อน การออกแบบ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

CPE64-321 การถ่ายโอนความร้อน 
                     Heat Transfer 

4(4-0-8) 
 

รายวิชานี้กล่าวถึงการถ่ายโอนมวล เนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องหลักพ้ืนฐานและกลไกเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนมวล การแพร่และสัมประสิทธิ์การ

CPE64-322 การถ่ายโอนมวล 
                    Mass Transfer 

4(4-0-8) 
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แพร่ในของไหล การถ่ายโอนมวลโดยการพาและ
สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนมวล
ระหว่างของไหลที่แยกวัฏภาคกัน การออกแบบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนมวลและการ
ถ่ายโอนมวลและความร้อนร่วมกัน เช่น การ
อบแห้ง การระเหย เป็นต้น 
รายวิชานี้กล่าวถึง ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ไหลของของไหล กระบวนการแยกทางเภสัช 
การบดเชิงกล การเคลือบผิว การแลกเปลี่ยน
ความร้อน และระบบหอท าความเย็น 

CPE64-324 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
และเภสัชกรรม 1 
Chemical and pharmaceutical 
engineering Laboratory I 

1(0-4-2) 
 

รายวิชานี้กล่าวถึง ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนความร้อนและมวล การแลกเปลี่ยน
ไอออน การแยกด้วยเมมเบรน จลนพลศาสตร์ 
การตกผลึกทางเภสัช การจ าลองและควบคุม
กระบวนการ 

CPE64-326 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
และเภสัชกรรม 2 
Chemical and pharmaceutical 
engineering Laboratory II 

1(0-4-2) 
 

รายวิชานี้เน้นแก่นของการออกแบบและการ
ท า ง านของ อุปกรณ์ ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี  เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการ
ประยุกต์หลักการทางอุณหพลศาสตร์ การถ่าย
โอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลในการ
ออกแบบและการท างานของหน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆ การระเหยและการอบแห้ง การดูดซึมและ
การคายแก๊ส การกลั่น การสกัดระบบของเหลว-
ของแข็ง การสกัดระบบของเหลว-ของเหลว 
ตั ว อย่ า ง แล ะกรณี ศึ กษ าครอบคลุ ม ก า ร
ประยุกต์ใช้งานส าหรับกระบวนการทางด้าน
วิศวกรรมเคมีทั่วไปและเภสัชกรรม  

CPE64-332 การออกแบบและการ
ท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 
 

4(4-0-8) 
 

วิศวกรรมปฏิกิริยำ
เคมีและกำร

ออกแบบปฏิกรณ์ 

รายวิชานี้กล่าวถึง จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
และการออกแบบปฏิกรณ์ เนื้อหาครอบคลุม
เรื่อง หลักการพ้ืนฐานของจลนพลศาสตร์ของ
ปฏิกิริยาเคมี อันดับของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเอก
พันธุ์อย่างง่ายและซับซ้อน การวิเคราะห์และ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เอกพันธุ์แบบต่างๆ 
ที่อุณหภูมิคงท่ีและไม่คงที่ เช่น เครื่องปฏิกรณ์
แบบกะ เครื่องปฏิกรณ์แบบไหล ระบบที่

CPE64-325 จลนพลศาสตร์และการ
ออกแบบปฏิกรณ์ทางวิศวกรรมเคมีและเคมี
เภสัชกรรม 
Chemical and pharmaceutical 
engineering Kinetics and Reactor 
Design 

4(4-0-8) 
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ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์หลายตัว  แนะน า
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์วิวิธพันธุ์ที่มี
ตัวเร่งปฏิกิริยา  กระบวนการจลนพลศาสตร์ใน
เภสัชกรรม  
รายวิชานี้เน้นแก่นของการออกแบบและการ
ท า ง านของ อุปกรณ์ ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี  เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการ
ประยุกต์หลักการทางอุณหพลศาสตร์ การถ่าย
โอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลในการ
ออกแบบและการท างานของหน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆ การระเหยและการอบแห้ง การดูดซึมและ
การคายแก๊ส การกลั่น การสกัดระบบของเหลว-
ของแข็ง การสกัดระบบของเหลว-ของเหลว 
ตั ว อย่ า ง แล ะกรณี ศึ กษ าครอบคลุ ม ก า ร
ประยุกต์ใช้งานส าหรับกระบวนการทางด้าน
วิศวกรรมเคมีทั่วไปและเภสัชกรรม  
 

CPE64-332 การออกแบบและการ
ท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 
Chemical and Pharmaceutical 
Engineering Process Equipment 
Design and Operation  
 

4(4-0-8) 
 

วิศวกรรม
กระบวนกำรด้ำน

สิ่งแวดล้อม 

รายวิชานี้กล่าวถึง วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง ผลกระทบของมลภาวะ
สิ่ งแวดล้อม มาตรฐานและข้อก าหนดทาง
สิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดและคุณลักษณะของ
ของเสียจากอุตสาหกรรมและวิธีการบ าบัด 
แหล่งก าเนิดของมลภาวะอากาศ กระบวนการ
ควบคุมอนุภาคมลสาร การจัดการของเสีย
อันตรายและการก าจัด 

CPE64-351 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemical Engineering  
 

4(4-0-8) 
 

พลศำสตร์ของ
กระบวนกำรและ
กำรควบคุม 

 

รายวิชานี้เน้นแก่นของพลวัตของกระบวนการ
และการควบคุม  เนื้ อหาครอบคลุ ม เรื่ อง 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทาง
วิศวกรรมเคมี วิธีการแก้ปัญหา และพลศาสตร์
ของระบบ แนวคิดการควบคุมการป้อนกลับ 
การวิเคราะห์ความเสถียร การตอบสนองความถี่
และการออกแบบระบบควบคุม แนะน าพ้ืนฐาน
การวัดและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์วัดคุม 

CPE64-331 พลวัตของกระบวนการ
และการควบคุม 
Process Dynamics and Control 

4(4-0-8) 
 

เศรษฐศำสตร์และ
กำรประเมินรำคำ
ทำงวิศวกรรมเคมี 

รายวิชานี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง แนะน าพ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มูลค่าเงินตามเวลา 
อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลทางบัญชีและเอกสาร

CPE64-441 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เคมีและเภสัชกรรม 
Chemical and Pharmaceutical 
Engineering Economics 

4(4-0-8) 
 



   
 

30 
 

ทางการเงินในอุตสาหกรรมเคมี การประเมินเชิง
เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบกระบวนการและ
โรงงานทางวิศวกรรมเคมี การประเมินเชิง
เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเลือกและการลงทุน
ทางวิศวกรรมเคมีโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น อัตรา
ผลตอบแทนภายใน การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบัน 
เป็นต้น การประยุกต์เศรษฐศาสตร์กับเภสัช
กรรม 

 

รายวิชานี้เน้นแก่นของการออกแบบและการ
ท า ง านของ อุปกรณ์ ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี  เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการ
ประยุกต์หลักการทางอุณหพลศาสตร์ การถ่าย
โอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลในการ
ออกแบบและการท างานของหน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆ การระเหยและการอบแห้ง การดูดซึมและ
การคายแก๊ส การกลั่น การสกัดระบบของเหลว-
ของแข็ง การสกัดระบบของเหลว-ของเหลว 
ตั ว อย่ า ง แล ะกรณี ศึ กษ าครอบคลุ ม ก า ร
ประยุกต์ใช้งานส าหรับกระบวนการทางด้าน
วิศวกรรมเคมีทั่วไปและเภสัชกรรม  

CPE64-332 การออกแบบและการ
ท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 
Chemical and Pharmaceutical 
Engineering Process Equipment 
Design and Operation  
 

4(4-0-8) 
 

กำรออกแบบ
อุปกรณ์และกำร 
ออกแบบโรงงำน
ทำงวิศวกรรมเคมี 

รายวิชานี้ เน้นแก่นของการออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม เนื้อหา
ครอบคลุมการออกแบบกระบวนการ เชิ ง
หลักการ มาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน
คุ ณ ภ า พ  ก า ร อ อ ก แ บ บ ห น่ ว ย ส า ห รั บ
กระบวนการผลิต การจ าลองการท างานของ
กระบวนการ การประเมินราคาอุปกรณ์ใน
กระบวนการ การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษ
ศาสตร์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อมในการออกแบบโรงงาน การ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
และโครงงานการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม
เคมีและเภสัชกรรม 

CPE64-442 การออกแบบโรงงานทาง
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 
Chemical and Pharmaceutical Plant 
Design 
 

4(4-0-8) 
 

รายวิชานี้กล่าวถึงการไหลของไหลคุณสมบัติ
ข อ ง ข อ ง ไ ห ล  เ นื้ อ ห า ค ร อ บ ค ลุ ม เ รื่ อ ง
สถิตยศาสตร์ของของไหลและการประยกุต์ใช้ 
ลักษณะการไหลของของไหล สมการต่อเนื่อง

CPE64-214 การไหลของของไหล 
                     Fluid Flow 

4(4-0-8) 
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แ ล ะก า ร ถ ่า ย โ อน โ ม เ ม นต ัม ร วม ทั ้ง ก า ร
ประยุกต ์ใช ้ การออกแบบหน่วยปฏิบัต ิการ
ส าหรับการแยกของแข็ง-ของไหล การเหวี่ยง
แยก การกรอง การตกตะกอน ฟลูอิไดเซชัน 
การกวนและการผสม 
รายวิชานี้เน้นแก่นของการออกแบบและการ
ท า ง านของ อุปกรณ์ ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี  เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการ
ประยุกต์หลักการทางอุณหพลศาสตร์ การถ่าย
โอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลในการ
ออกแบบและการท างานของหน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆ การระเหยและการอบแห้ง การดูดซึมและ
การคายแก๊ส การกลั่น การสกัดระบบของเหลว-
ของแข็ง การสกัดระบบของเหลว-ของเหลว 
ตั ว อย่ า ง แล ะกรณี ศึ กษ าครอบคลุ ม ก า ร
ประยุกต์ใช้งานส าหรับกระบวนการทางด้าน
วิศวกรรมเคมีทั่วไปและเภสัชกรรม  

CPE64-332 การออกแบบและการ
ท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 
Chemical and Pharmaceutical 
Engineering Process Equipment 
Design and Operation  
 

4(4-0-8) 
 

กำรบริหำรโครงกำร รายวิชานี้กล่าวถึง การบริหารงานวิศวกรรมและ
เภสัชกรรม เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง ทฤษฎีและ
แนวคิดของการบริหารงานวิศวกรรมและเภสัช
กรรม การจัดการโครงการ การวางแผน การ
วิเคราะห์ และการควบคุมโครงการด้านเวลา 
คุณภาพ และค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์แผนภูมิ
ก้างปลา การวิเคราะห์ why-why chart การ
สร้างแผนภูมฮีสโตแกรม           

CPE64-373     การบริหารงานวิศวกรรม
เคมีและเภสัชกรรม 
Chemical and Pharmaceutical 
Engineering Management 

3(3-0-6) 
 

วิศวกรรม
ปลอดภัยและกำร

ประเมินควำม
เสี่ยง 

 

รายวิชานี้กล่าวถึง หลักความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมและการควบคุมการป้องกันความ
สูญเสียการประเมินอันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยงการออกแบบระบบควบคุมเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยสวน
บุคคล การเก็บรักษาและการขนส่งวัตถุอันตราย 
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย  

CPE64-328  ความปลอดภัยในกระบวนการ
ทางเคมี 
Safety in Chemical Process 

3(3-0-6) 
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4.2 ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้  
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

หลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
สำขำวิชำ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2569 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ  รำยช่ือและคุณวุติกำรศึกษำผู้สอน  
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์  

CPE64-102  Calculus For Engineer I 
 

 

 
CPE64-103  Calculus For Engineer II 

 

 
 
CPE64-104  Calculus For Engineer III 
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PHY61-101 Principles of Physics I 
 

 
PHY61-102 Physics Laboratory I 
 

 
PHY61-103 Principles of Physics II 
 

 
PHY61-104 Physics Laboratory II 
 

 
CHM61-105 General Chemistry 

 
CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory 
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องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม  
MEE62-101 Engineering Drawing I 
MEE62-201Engineering Drawing II 
 
 
 

 
CVE62-111 Engineering Mechanics 

 
 

 
 

 



   
 

35 
 

COE62-102 Computer Programming     

 
EEE62-202   วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

 
 

EEE62-203  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
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MTE62-211 Engineering Materials    
   

 

 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 

CPE64-211 ดุลมวลและพลังงาน 1 

 
CPE64-212 ดุลมวลและพลังงาน 2 

 
CPE64-213 อุณหพลศาสตร์1 

 
CPE64-214 การไหลของของไหล 
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CPE64-321 การถ่ายโอนความร้อน 

 
CPE64-322 การถ่ายโอนมวล 

 
CPE64-323 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและ
เภสัชกรรม 

 
CPE64-324 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเภสัช
กรรม 1 

 
CPE64-325 จลนพลศาสตร์และการออกแบบ
ปฏิกรณ์ทางวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
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CPE64-326 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเภสัช
กรรม 2 

 
CPE64-332 การออกแบบและการท างานของ
อุปกรณ์ในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและเภสัช
กรรม 

 
CPE64-351 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 

 
CPE64-331 พลวัตของกระบวนการและการ
ควบคุม 

 
CPE64-441 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมีและ
เภสัชกรรม 
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CPE64-442 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม
เคมีและเภสัชกรรม 

 
CPE64-373     การบริหารงานวิศวกรรมเคมีและเภสัช
กรรม 
 

 
CPE64-328     ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมี 
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กลุ่มวิชำเลือกและกำรสหกิจ 
 

กลุ่มวิชำเลือกทำงวิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 8 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชำ ให้เลือกศึกษำจำก
รำยวิชำต่อไปนี้ 

   กลุ่มวิชำเลือกด้ำนวิศวกรรมเคมีทั่วไป 
CPE64-351 วิศวกรรมชีวเคมี 4(4-0-8) 

 Biochemical Engineering  
CPE64-352 วิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิริยา     4(4-0-8) 

 Catalyst Engineering    
CPE64-353 วิธีการเชิงตัวเลขในวิศวกรรมเคมีและชีวการแพทย์ 4(4-0-8) 

 Numerical Methods in Chemical and Biomedical  
Engineering 

 

CPE64-354 อุปกรณ์วัดคุมเชิงอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 Industrial Measurement and Control Instrumentation  

CPE64-355 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองกระบวนการ                                 4(4-0-8) 
 Process Modeling and Simulation  

  กลุ่มวิชำเลือกด้ำนเคมีเภสัชกรรม 

CPE64-374 เทคนิควิเคราะห์ส าหรับเภสัชกรรม 4(4-0-8) 
 Instrumental Analysis for Pharmaceutical Products  

CPE64-375 เทคโนโลยีการแยก 4(4-0-8) 

 Separation Technology  

CPE64-376 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 
Pharmaceutical Quality Control 

  4(4-0-8) 

CPE64-477 วิทยาการเวชส าอาง  4(4-0-8) 
 Cosmetic Sciences  

 กลุ่มวิชำเลือกด้ำนกระบวนกำรและเทคโนโลยี 
CPE64-461 กระบวนการสกัดสมุนไพรเบื้องต้น 4(4-0-8) 

 Introduction Herbal Extraction Process  
CPE64-462 กระบวนการแปรรูปน้ ามันปาล์มและโอลิโอภัณฑ์ 4(4-0-8) 

 Palm Oil and Oleochemical Processing   
CPE64-463 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  4(4-0-8) 

 Petroleum and Petrochemical Technology  
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    กลุ่มวิชำเลือกด้ำนวิศวกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
CPE64-464 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 4(4-0-8) 

 Renewable Energy Technology  
CPE64-465 วิศวกรรมสะอาดเบื้องต้นในอุตสาหกรรมเคมี 4(4-0-8) 

 Introduction to Green Engineering in Chemical 
Industry 

 

CPE64-466 การประยุกต์วิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมี
ชีวภาพ 

4(4-0-8) 

 Application of chemical engineering in biofuels and 
biochemical industries 

 

CPE64-467 กระบวนการชีวภาพส าหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน 4(4-0-8) 
 Bioprocess for applications in energy industry  
CPE64-468 การควบคุมมลพิษและการบ าบัดของเสีย   4(4-0-8) 
 Pollution Control and Waste Treatment   

 

กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ จ ำนวน 17 หน่วยกิต 
CPE64-390 เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 

 Pre-Cooperative Education 
 
 

 
CPE64-491 สหกิจศึกษา 1     8(0-40-0) 

 Cooperative Education I 
 

 
CPE64-492 สหกิจศึกษา 2     8(0-40-0) 

 Cooperative Education II 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5.1 ห้องปฏิบัติกำร  
5.1.1 บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง  
โรงปฏิบัติงำนทำงวิศวกรรม 
สถำนที่ตั้ง ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและโครงสร้าง อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
ในห้องเครื่องมือมีรายละเอียดของเครื่องมือพื้นฐานอย่างเพียงพอต่อจ านวนของนักศึกษาในการท าโครงงาน
วิศวกรรมและโดยทั่วไปเครื่องมือพื้นฐานจะมีการใช้แบบสลับสับเปลี่ยนกันใช้และหากมีปัญหาขาดแคลนใน
อนาคตก็จะมีการจัดงบประมาณเพ่ือสรรค์หาเพ่ิมเติมต่อไป   

 
เครื่องมือต่ำงๆทีโ่รงปฏิบัติงำนทำงวิศวกรรม 

 
ห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมืออุปกรณ์ของสำขำวิชำวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
 

 
อาคารปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
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อาคารปฏิบัติการส าหรับบัณฑิตศึกษาและโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

 

 
เครือ่งมือ/อุปกรณ์ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 1 และ 2 
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เครือ่งมือ/อุปกรณ์ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 1 และ 2 
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เครือ่งมือ/อุปกรณ์ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 1 และ 2 
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ห้องปฏิบัติการย่อยส าหรับรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 1 และ 2  

และรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
 

 

 
FTIR ส าหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
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UV-vis Spectrophotometer ส าหรับรายวิชาโครงงานวศิวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

 

 
High Speed Centrifuge ส าหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

 
 



   
 

48 
 

 
Automatic titration ส าหรบัรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

 

 
Supercritical fluid extractor ส าหรับรายวิชาโครงงานวศิวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
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โรงงานต้นแบบ (Pilot plant) ส าหรับการผลิตไบโอดีเซลขนาด 250 ลิตร ส าหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรม

เคมีและเคมีเภสัชกรรมและรายวิชาปฏิบัติการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม  
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ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา CPE64-324 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเภสัช
กรรม 1 โดยมีหัวข้อการทดลองดังต่อไปนี้ 
 
1.Venturi Meter & Reynolds Number 

      
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Reynolds Number และ Venturi Meter 

 
 

2.Pressure Loss in Pipe  
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ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Pressure Loss in Pipe 
 
 

3.Batch Sedimentation 
 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Batch Sedimentation 

 
4. Heat Exchangers 

 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Heat Exchangers 
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5. Cooling Tower 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Cooling Tower 

6. Fluidization 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Fluidization 
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7.Cyclone Separator Apparatus 

 
 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ การแยกแบบไซโคลน 

(Cyclone Separator Apparatus) 
 
8.Plate and Frame Filter Press 
 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Plate and Frame Filter Press 
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9.sieve analysis and size reduction 
 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ sieve analysis and size reduction 
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ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม 2  

โดยมีหัวข้อการทดลองดังต่อไปนี้ 
1. Liquid-Liquid Extraction 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Liquid-Liquid Extraction 

2. Kinetics in Chemical Reactor 
 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Kinetics in Chemical Reactor 
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3. Gas Absorption (Single Packed Column) 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Gas Absorption (Packed Column) 

 
4. Distillation 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Distillation 
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5. Ion Exchange 

 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Ion Exchange 

6. Membrane Filtration 
 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Membrane Filtration 

 



   
 

58 
 

 
7. Fluidized-Bed Dryer 

 
ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับ Fluidized-Bed Dryer 

8.ไบโอดีเซล 
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9.เครื่องมือในการผลิตยาเม็ด แนะน าเบื้องต้นโรงงานผลิตยาจ าลอง 
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5.1.2 โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์  
กระบวนการเรียนการสอนมีหลายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งทางหลักสูตรมีการ
จัดเตรียมไว้ตามรายชื่อของซอฟแวร์ต่อไปนี้ 

- AutoCAD 
- Matlab 
- PLC programs of Mitsubishi and Omron 

 
 

 

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
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5.2 แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร   
5.2.1 ห้องสมุดและระบบสารสนเทศ   และสถาบันภาษา 
 
ห้องสมุดและระบบสำรสนเทศ  และสถำบันภำษำ 

ห้องสมุดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเอกสาร สิ่งพิมพ์และ
สื่อการศึกษา ประเภท ทั้งต ารา วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ทันสมัย ทั้งที่เป็น
วิชาการและนันทนาการทุกประเภท ปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการจ านวนทั้งสิ้น 139,016 รายชื่อ 
272,887 เล่ม วารสาร 1,610 รายชื่อ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-journal) จ านวน 17 ฐาน (บอกรับเอง 3 ฐาน และสกอ. บอกรับให้ 14 ฐาน) 

 
นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและผลิตสื่อการศึกษาทั้ง

ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
สอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ ระบบ e-learning, ระบบให้บริการสื่อการศึกษาออนไลน์ 
(E-Tutor)  เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้และเรียนรู้ได้ตามความต้องการหรือตามอัธยาศัย (Learning 
on Demand) และค้นคว้าความรู้ เ พ่ิมเติมได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ผ่านระบบ Wifi ของ
มหาวิทยาลัย มีห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นแบบ active learning  
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกส านักวิชา มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติจ านวน 20 คน และอาจารย์คน
ไทยจ านวน 3 คน นอกจากสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันภาษายังได้จัด
คอร์สติวภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาท่ีมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการศึกษาต่อหรือการสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ 
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ห้องสมุดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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Walailak University Language Institute 
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5.2.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่จะรองรับการเรียนการสอนในหลายหลักสูตรและ
รวมถึงหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์โดยมีอาคารต่างๆที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนและยังมี
อาคารสนับสนุนการสันทนาการและโรงพยาบาล 
อำคำรที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ทั่วไป กีฬำ และควำมปลอดภัย   
สถำนที่ตั้ง: 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

 
อำคำรเรียนรวมของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 
 

 
อำคำรหอประชุม 1500 ที่นั่ง 
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5.3 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
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ส่วนที่ 1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  ตามเกณฑ์ WUQA – P เมื่อวันที่ 16 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

เกณฑ์ คะแนนผลกำรประเมิน 
P1 กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
P2 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำง OBE  
P2.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (AUN-QA 1) 4 
P2.2 การออกแบบรายละเอียดของหลักสูตร (AUN-QA 2) 4 
P2.3 การจัดโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (AUN-QA 3) 4 

คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์ P2  4 
P3 คุณภำพกำรเรียนและกำรสอน  
P3.1 คุณภาพการเรียนและการสอน (AUN-QA 4) 4 
P3.2 การประเมินนักศึกษา (AUN-QA 5) 4 
P3.3 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (AUN-QA 10) 4 
P3.4 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการเรียนและการสอน 5 

คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์ P3 4.25 
P4 คุณภำพนักศึกษำและบัณฑิต  
P4.1 ระบบการรับ การดูแล และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (AUN-QA 
8) 

4 

P4.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 3.88 
คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์ P4 3.94 

P5 คุณภำพอำจำรย์  
P5.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (AUN-QA 6) 4 
P5.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพอาจารย์ 5 

คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์ P5 4.5 
P6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
P6.1 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ(AUN-QA 9) 3 
P6.2 ผลลัพธ์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.35 

คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์ P6 3.68 
คะแนนเฉลี่ย P1-P6  4.09 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ WUQA - P 

 
P1 กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร 
 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีผลการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
 
  1. หลักสูตรระดับปริญญำตรี 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

รวม (ข้อ) 5  
หมำยเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง 
ๆ พ.ศ. 2548 
 
สรุปคะแนนกำรประเมินตนเอง 
 ผ่านเกณฑ์ P1 (กรณีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามที่ก าหนด) 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ P1 (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด) 
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P2 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำง OBE 
 

เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

P2.1 การก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(AUN-QA 1) 

1. ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัย  

4 4 จาก SAR หน้า33 พบ PLO ของ
หลักสูตรที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลั ยและสั มภ าษณ์  
อ า จ า ร ย์ ใ น ห ลั ก สู ต ร เ ข้ า ใ จ
วิสัยทัศน์/พันธกิจขององค์กรและ
น ามาใช้ในการออกแบบหลักสูตร 

 

2. ครอบคลุมทั้งความรู้/ทักษะทั่วไปและ
เฉพาะทาง 

4 4 จาก SAR หน้า33 พบการระบุว่า 
PLO ใ ด เ ป็ น  Specific ห รื อ 
Generic  และมีความเหมาะสม 

 

3. สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

4 4 จาก SAR มีวิเคราะห์และสรุปเพ่ือ
ออกแบบ PLO ตามข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P2.1 4 4   
P2.2 การออกแบบ
รายละเอียดของ

1 .  ร ายละ เ อียดของหลั กสู ตรมี ความ
ครอบคลุมและทันสมัย 

5 4 จาก SAR  หน้า 37 มีรายละเอียด
ชัดเจน มีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

หลักสูตร (AUN-QA 
2) 
 

2. รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุม
และทันสมัย  

4 4 จาก SAR  หน้า  38 มีรายวิชา
ครอบคลุมทันสมัยและเป็นไป
ตามสภาวิชาชีพก าหนด 

 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้
รายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียด
ของรายวิชา  

4 4 จาก SAR  หน้า 37 มีการน าเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
และจากการสัมภาษร์นักศึกษา
พบว่านักศึกษาได้รับข้อมูลเพ่ือ
ตัดสินใจสมัครเรียนได้ 

 

คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P2.2 4 4   
P2.3 การจัด
โครงสร้างและเนื้อหา
ของหลักสูตร (AUN-
QA 3) 
 

(1) การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

4 4 จาก SAR หน้า 39-44  และมคอ.
2หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชา
ที่เหมาะสมกับ PLO ที่ก าหนดไว้ 

 

(2) การก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมี
ความชัดเจนและมีส่วนช่วยให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 จาก SAR หน้า 39-44 ตารางที่ 7 
พบว่ามีความเชื่อมโยงรายวิชา
ต่าง ๆ กับ PLO อย่างเหมาะสม 

 

( 3 )  หลั ก สู ต ร จั ด โ ค ร งส ร้ า ง ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล จัดเรียงรายวิชาเป็นระบบ
ต่อเนื่อง มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย 

4 4 จาก SAR พบว่ามีการจัดเรียง
รายวิชาได้อย่างเหมาะสมตาม
ตารางหน้า 46-47 และนักศึกษา
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

รับรู้ได้ว่าการเรียนเป็นไปอย่างมี
ล าดับ 

คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P2.3 4 4   
คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์ P2 4 4   

 
P3 คุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

P3.1 คุณภาพการ
เรียนและการสอน 

1. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมี
การเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ได้รับรู้  

4 3 จาก SAR หน้า 50 และการ
สัมภาษณ์อาจารย์พบปรัชญา
การศึกษามีความชัดเจนและมีการ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถได้รับรู้ 
แต่จากการสัมภาษณ์ น.ศ. การ
เข้าใจปรัชญาหลักสูตรยังไม่
สมบูรณ์ 

ประกาศให้ทุกคนเข้าใจปรัญชา
ของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

(AUN-QA 4) 2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 จาก SAR หน้า 50  และมคอ.3 มี
การวางกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ตอบสนองต่อ PLO ของรายวิชา 
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4 4 จาก SAR หน้า 50  และมคอ.3 
พบว่ารูปแบบการสอนส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเมิน
ได้ด้วยข้อมูลการสัมภาษณ์อาจารย์
ว่านักศึกษาสามารถปรับตัวกับ
การสหกิจศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 

 4. การสนับสนุนผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
(Individual Learner) 

4 4 จาก SAR หน้า 50  และการ
สัมภาษณ์นักศึกษาพบว่ามีอิสระใน
การเลือกเรียนตามความชอบและ
ความถนัดรายบุคคล และมีการให้
ค าปรึกษาที่ดีจากอาจารย์และ
นักวิชาการในการเรียนรายบุคคล 

 

 คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P3.1 4 4   
P3.2 การประเมิน
นักศึกษา (AUN-QA 
5) 

1. การประเมินนักศึกษาตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  

4 4 จาก SAR หน้า 50-51 พบการ
ประเมินนักศึกษาในกระบวนการ
รับเข้าตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างเรียน และ
การส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ 
PLO ของหลักสูตร 

 

2. การประเมินนักศึกษา รวมถึงช่วงเวลา
ประเมิน วิธีประเมิน การก าหนดเกณฑ์

4 4 จาก SAR หน้า 51 พบว่ามีการ
ประเมินและติดตามนักศึกษาตั้งแต่
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน 
ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและตัดเกรด
มีความชัดเจนและสื่อสารให้นักศึกษา
ทราบ 

แรกเข้า ระหว่างเรียนและประเมิน
นักศึกษาเม่ือจบการศึกษาผ่าน 
ExitExam 

3. เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้
คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพ่ือยืนยัน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ
โปร่งใสในการประเมินนักศึกษา 

4 4 จาก SAR หน้า 51 พบว่ามีการแจ้ง
รายละเอียดของเกณฑ์การให้
คะแนน และนักศึกษารับทราบและ
เข้าใจเกณฑ์ได้ดี 

 

4. มีการให้ข้อมูล/ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน
นักศึกษาท่ีเหมาะสมแก่เวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้  

4 4 จาก SAR หน้า 51 มีการผล
สะท้อนกลับและการเฉลยข้อสอบ
และแบบฝึกหัดเพ่ือให้นักศึกษาได้รู้
ถึงจุดด้อยเพ่ือพัฒนาตัวเองต่อไป 

 

5. นักศึกษารับรู้สิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการ
อุทธรณ์ 

4 4 จาก SAR หน้า 51 มีกระบวนการ
ทั้งในหลักสูตร กรณีกระทบต่อ
เกรดจะเข้าท่ีประชุมสาขา หากไม่ก็
ด าเนินการโดยผู้สอนและจากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาพบว่านักศึกษา
ทราบว่าจะต้องด าเนินการอุทธรณ์
ผ่านศูนย์บริการการศึกษา 

 

คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P3.2 4 4   
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

P3.3 การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(AUN-QA 10) 

1. การน าความต้องการ (needs) รวมถึง
ข้อมูล/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

4 4 จาก SAR หน้า 51-52 พบว่ามีการ
ประเมินหลักสูตรเก่าและส ารวจ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาน
ประกอบการระหว่างสหกิจศึกษา 

 

 2. การประเมิน ทบทวนกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

4 4 จ า ก  SAR ห น้ า  52 แ ล ะก า ร
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พบว่ามีการ ปรับปรุงโดยใช้ OBE 
และปรับปรุงย่อยระหว่างปี โดยใช้
มคอ.5 

 

 3. การประเมินและทบทวนกระบวนการ
เรียนการสอนและการวัด/ประเมินผล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและยืนยันความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับ ELO ที่
ก าหนดไว้ และน าผลมาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  

4 4 จาก SAR หน้า52 ประกอบกับ 
มคอ.5,7 พบการประเมินและ
ทบทวนกระบวนการเรียนการสอน
และการวัด/ประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่ องและยืนยันความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับ ELO ที่
ก าหนดไว้ และน าผลมาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

 

 4. การน าผลงานวิจัยมาใช้เพ่ือการส่งเสริม
คุณภาพการเรียนและการสอน 

4 4 จ า ก  SAR ห น้ า 52 แ ล ะก า ร
สั มภาษณ์ ผู้ สอนพ บ มี ก ารน า
ผลงานวิจัยมาใช้เพ่ือการส่งเสริม
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

คุณภาพการเรียนและการสอน และ
ก าหนดไว้ในมคอ.3 

 5. การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษา) 

4 4 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ และ
นักศึกษาในหลักสูตรพบมีการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ
คุณภาพของสิ่งสนนับสนุนและ
หลักสูตรตั้งงบปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 

6. การประเมินและปรับปรุงระบบ/กลไก
ใ น ก า ร รั บ ข้ อ มู ล / ค ว า ม คิ ด เ ห็ น /
ข้อเสนอแนะของหลักสูตร (จากบุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต) 

4 4 จ า ก  SAR ห น้ า  53 แ ล ะก า ร
สัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา
พบกลไก  การรับข้อมูลโดยการ
ด าเนินการผ่าน facebook page 
สะดวกรวดเร็ว 

 

 คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P3.3 4 4   
P3. 4 ผ ล ลั พ ธ์ ด้ า น
คุณภาพการเรียนและ
การสอน 

1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบ UKPSF (WU3-3-5) 

5 5   

2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน
นักศึกษาแบบ Formative Assessment 
รายหัวข้อ/รายสัปดาห์ (WU3-3-6) 

5 5   

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลประเมินการ
สอน ไม่น้อยกว่า 4.00 (WU3-2-4) 

5 5   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P3.4 5 5   
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P3 4.25 4.25   
P4 คุณภำพนักศึกษำและบัณฑิต 

เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

P4.1 ระบบการรับ 
ก า ร ดู แ ล  แ ล ะ ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า แ ก่
นักศึกษา  
(AUN-QA 8) 

1. การก าหนด สื่ อสาร และประกาศ
นโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและ
เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

4 4 จาก SAR  หน้า 56 พบว่ามีนโยบาย
และด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
และจากการสัมภาษณ์ น.ศ. พบว่า
สามารถค้นหาหลักสูตรได้พบจาก
อินเตอร์เนท 

 

2. การก าหนดและการประเมินกระบวนการ
และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  

4 4 จ า ก  SAR ห น้ า  57 แ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ์คณาจารย์ในหลักสูตร
พบการก าหนดและการประเมิน
กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษา 

ประเมินและทบทวนเกณ์การ
คัดเลือกให้มีคุณภาพเพ่ือลดอัตรา
การตกออกของชั้นปีที่ 1 

 3. ระบบ การก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า
ของผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษา 

4 4 จาก SAR หน้า  58 พบว่ามีการ
ติดตามทั้งแรกเข้า ระหว่างเรียนและ
ตอนจบการศึกษา มีกระบวนการ
ติดตามส าหรับนักศึกษาที่จบเกิน
แผน 
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

 4. การจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษาและ
บริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการท างาน  

5 4 จาก SAR หน้า59 พบว่ามีกิจกรรม
เสริมการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม
และคัดเลือกวิทยากรอย่างเหมาะสม 

 

 5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และ
จิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล  

4 4 จาก SAR 60 และจากการสัมภาษณ์
น.ศ.พบว่านักศึกษามีความสุขต่อ
สภาพแวดล้อมต่างในการเรียน 

 

 คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P4.1 4 4   
P4 . 2  ผลลั พธ์ ด้ า น
คุณภาพนักศึกษาและ
บัณฑิต 

1. ร้อยละของจ านวนการรับนักศึกษาตาม
แผน (WU4-4-18) 

3.54 3.54   

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
(WU4-1-5 + WU4-1-6) 

4.62 4.62   

3. ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น  
(พ้นสภาพจากผลการเรียน) (WU4-1-4) 

1 1  ให้ความส าคัญกับเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ได้
นักศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถ
เรียนได้ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ หรือสอบผ่าน Exit 

5 5   
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

Exam (WU4-3-10 + WU4-3-11 + 
WU4-3-12 + WU4-3-13 + WU4-3-14) 
5. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ Exit Exam ด้านภาษาอังกฤษ 
ด้านการใช้ภาษาไทย และด้านทักษะ
ดิจิทัล (WU4-3-15 + WU4-3-16 + 
WU4-3-17) 

na na   

6. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.2 4.2   

7. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (WU4-2-7) 

4.92 4.92   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P4.2 3.88 3.88   
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P4 3.94 3.94   

 
 
P5 คุณภำพอำจำรย์ 
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

P5.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
(AUN-QA 6) 

1. การบริหารด้านอาจารย์ (การสืบทอด
ต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการ
จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุด
ต าแหน่ง และแผนการเกษียณ) 
ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการ  

4 4 จาก SAR หน้า 70 พบว่ามีการ
วางแผนบริหารคณาจารย์ ใน
หลักสู ตร ในด้ านการวิ จั ยและ
บริการวิ ชาการ และจากการ
สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาพบว่ามี
กระบวนเสนอชื่ อ  โหวต เ พ่ือ
คัดเลือกหัวหน้าสาขา 

การวางแผนเตรียมพร้อมกรณี
อาจารย์ลาออก 

 2. มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนอาจารย์
ต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานกับ
เกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
การวิจัยและการบริการวิชาการ 

4 3 จ า ก  SAR 74 พ บ ว่ า สั ด ส่ ว น
อาจารย์ต่อนักศึกษาเป็น 1:46.46 
ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงเกิน 

เ พ่ิมอาจารย์ เ พ่ือลดสัดส่ วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา 

 3. เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือก
อ า จ า ร ย์   
ซึ่ งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การ
จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่งบุคลากรถูกก าหนดและประกาศ
ให้ทราบทั่วกัน 

4 4 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ พบว่ามี
เกณฑ์และปรับปรุงตามเกณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยระบุคุณสมบัติ
ของอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรใหม่ 

 

4. มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถ
ของอาจารย์ 

4 4 จาก SAR 71 และการสัมภาษณ์
คณาจารย์พบว่ามีการก าหนด
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

ผู้สอนตามความสามารถทั้งการสอน
และการวิจัย และจากการสัมภาษณ์
นักศึกษาพบว่านักศึกษาพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของอาจารย์ 

5. ความต้องการในการฝึกอบรมและ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ถูกวินิจฉัยและ
น าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากร 

4 4 จ า ก  SAR น้ า  72 แ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ์คณาจารย์พบว่ามีการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ ช่ น UKPSF เ พ่ื อ
พัฒนาการสอนและ AUN-QA เพ่ือ
เตรียมความพร้อมการรายงานการ
ประกันคุภาพภายในและการ
อบ ร ม endNote เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ง าน วิ จั ย แล ะนั กศึ กษ า เ ขี ย น
รายงาน โครงงาน 

 

 6. การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
การให้รางวัลและการยอมรับถูกน ามาใช้
เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

4 4 จากสัมภาษณ์หัวหน้าสาขาพบ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ ง า นต ามร ะ เบี ยบขอ ง
มหาวิทยาลั ย  และพบการ ให้
รางวัลเ พ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับ
คณาจารย์ในหลักสูตรและการชื่น
ชมผ่าน Facebook page 
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

 7 .  มี การตรวจสอบ ประ เมิน  และ
เปรี ยบ เที ยบประ เภท และจ านวน
งานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับเพื่อการพัฒนา 

4 4 จ า ก  SAR ห น้ า  72 แ ล ะจ า ก
สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาพบการ
ต ร ว จ ส อ บ  ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
เปรียบเทียบประเภท และจ านวน
งานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับเพ่ือการพัฒนา 

 

 คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P5.1 4 4   
P5.2 ผลลัพธ์ด้าน
คุณภาพอาจารย์ 

1. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก (WU4-2-8) 

5 5   

2. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ (WU4-2-9) 

5 5   

3. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม 
UKPSF หรือ Pre-UKPSF ต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (WU3-4-8) 

5 5   

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ 
Fellowship ต่อจ านวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรม UKPSF ทั้งหมด (WU3-4-9) 

5 5   

5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 

5 5   
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (WU1-
3-7)  
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P5.2 5 5   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P5 4.5 4.5   
P6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

P6.1 การจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
(AUN-QA 9) 
 

1. ความเพียงพอและความทันสมัยของสิ่ง
อ านวย ความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและ
การวิจัย ดังนี้  

 ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท าโครงการ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
 ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในห้องสมุด 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์  

4 3 จาก SAR หน้า 79 และการ
สัมภาษณ์อาจารย์พบว่าอุปกรณ์ไม่มี
ความทันสมัย 
 
  

การจัดท างบซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้
ทันสมัยและรองรับหลักสูตรใหม่ที่
จะเปิดในปีการศึกษา 2564 
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เกณฑ์ย่อย ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
ประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนนประเมิน 
โดย

คณะกรรมกำร 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้ 
(Areas for Improvement) 

 2. การก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย 
และการได้รับสิทธิหรือโอกาสในการเข้าถึง
ให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ  

4 4 จากการสัมภาษณ์อาจารย์พบว่ามี
การแยกสาร การจัดเก็บสาร มีการ
ควบคุมความปลอดภัย และจาก
สัมภาษณ์น.ศ.พบว่ามีเจ้าหน้าที่คอย
ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

 คะแนนภำพรวมของเกณฑ์ P6.1 4 3   
P6.2 ผลลัพธ์ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย (WU5-2-2 + WU5-2-3) 

4.35 4.35   

 คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P6.2 4.35 4.35   
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมของเกณฑ์ P6  3.68   
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 

ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนักสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 

 

 



 

84 
 

 

ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มอค. 2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 

เล่ม มคอ. 2 น ำส่งเป็นเอกสำรแนบ 

ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มอค. 3) เอกสำรแนบ 

ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เอกสำรแนบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


