
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (Type 2.1) 
 

ปที่ 1 (1st Year) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

 (Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 2.1) 
9 

230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

7 

 รวม 7  รวม 9 
 

ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 

 รวม 9  รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prince of
Songkla University
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ว�ทยาเขตหาดใหญ

รับสมัครตลอดป

Assoc.Prof.Chayanoot Sangwichien , Ph.D.
Chair of the Curriculum Executive Committee 
Tel. 074-287056
E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 

Ms.Keerattaya Charoenmark
Academic Supporting Staff 
Tel. 074-287055
E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th

Contact Us: Department of Chemical Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, 90110

สมัครออนไลนและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (Type 2.1)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 (Type 2.2)

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
 (1)  นักวิจัยและนักวิชาการในหลากหลายสาขา เชน ปโตรเคมี ปโตรเลียม เวชภัณฑ เวชสำอาง
  เคมีชีวภาพและอาหาร เปนตน
 (2)  อาจารยในสถาบันศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
 (3)  วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรฝายวิจัยและพัฒนาในหนวยงานรัฐและเอกชนตำแหนงตางๆ
  เชน วิศวกรเคมี วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย วิศวกรโครงการ
  และวิศวกรฝายขายหรือบริการแนะนำดานเทคนิค เปนตน 
 (4)  ประกอบวิชาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ปรึกษาโรงงานและ
  งานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมี เปนตน   

คาธรรมเนียมการศึกษา
    30,000 บาทตอปการศึกษา

ชื่อทุน รายละเอียดทุน

1. ทุนบัณฑิตศึกษา -  ยกเวนคาธรรมเนียบการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร  (ทุกทุน รวมกรณีมีทุนอื่นสนับสนุนคาครองชีพ)
2. ทุนศิษยกนกุฏิ -  4,000 บาท/เดือน 12 เดือน/ป (อาจารยใหม, Class Rank Top 33%)
  -  4,000 บาท/เดือน 8 เดือน/ป (ทั่วไป)
  -  ระยะเวลาตามรับทุน 2 ป
3. ทุนโครงการปริญญาตรี โท 5 ป -  ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
  -  7,500 บาท/เดือน 12 เดือน /ป
  -  เมื่อสอบโครงรางผานตามเกณฑรับ 9,000 บาท/เดือน
  -  ระยะเวลาตามรับทุน 1 ป ตามหลักสูตร

4. ทุนผูชวยสอน -  3,000 บาท/เดือน 10 เดือน (ทุนรายป)

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ชื่อทุน รายละเอียดทุน

1. ทุนบัณฑิตศึกษา - ยกเวนคาธรรมเนียบการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร  (ทุกทุน รวมกรณีมีทุนอื่นสนับสนุนคาครองชีพ)
  -  4,000 บาท/เดือน 12 เดือน/ป (อาจารยใหม, Class Rank Top 33%)
  - 4,000 บาท/เดือน 8 เดือน/ป (ทั่วไป)
  - ระยะเวลาตามรับทุน 3 ป (เอก) & 4 ป (โท-เอก)
2.ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร - 10,000 บาท/เดือน 10 เดือน (ทุนรายป)

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ทุนการศึกษา
ป.โท

ทุนการศึกษา
ป.เอก

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms 
ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/scholarships/scholarship-gs.html

ทุนสนับสนุนว�จัยและเดินทาง
ชื่อทุน ระดับ รายละเอียดทุน

1. ทุนเดินทางไปนำเสนอ ป.โท ในประเทศ
 ผลงานวิชาการในประเทศ ป.เอก - ระดับชาติ ป.โท/ป.เอก 5,000 บาท/คน  
 และตางประเทศ   - ระดับชาติ ป.โท/ป.เอก 10,000 บาท/คน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร  ตางประเทศ ป.โท/ป.เอก 15,000 บาท/คน    
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ ป.โท ระดับโท ไมเกิน 12,000 บาท
 วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัย ป.เอก ระดับเอก ไมเกิน 50,000 บาท
 สงขลานครินทร
 (ทุกรายที่ขอ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2  (Type 2.2) 
ปที่ 1 (1st Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

230-611 

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรเคมี 
(Advanced Engineering 
Mathematics for Chem Eng) 

3 230-613 

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
(Advanced Chemical 
Engineering Thermodynamics) 
 

    3 

230-612 

จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 
(Advanced Chem Eng Kinetics 
and Chemical Reactor Design) 

3 230-614 
ปรากฎการณถายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport 
Phenomena) 

    3 

 รวม 6  รวม 6 
ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 2.2) 
6 

230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2 
 (Thesis Type 2.2) 

6 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective course) 

3 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective course) 

3 

 รวม 9  รวม 9 
ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 

 รวม 9  รวม 9 
ปที่ 4 (4th Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 

 รวม 9   รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  72  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 

หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
Master of Engineering Program  and Doctor of 
Philosophy Program in Chemical Engineering 

https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/
(For Graduate)

https://gradmis.psu.ac.th/admission/apply.php

https://gradmis.psu.ac.th/admission/

Industrial Track  สำหรับ ป.โท
Research Track  สำหรับ ป.โท และ ป.เอก 
Industrial Track  สำหรับ ป.โท
Research Track  สำหรับ ป.โท และ ป.เอก 

เพ�่มแผนการเร�ยนใหม

ภาคการศึกษาที่ 1  ภายใน  ธ.ค.-เม.ย. 
ภาคการศึกษาที่ 2  ภายใน  พ.ค.- ก.ย. 



หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
Master of Engineering Program 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก 1
  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม

 ไมนอยกวา 3.00 หรือมีประสบการณทำงานในสาขาวิศวกรรมเคมีอยางนอย 1 ป หรือ

  คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดขางตนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 และ

 หากผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กำหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ก 2
 เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา

 2.50 หรือ   

 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และมีคะแนน

 เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.75 หรือ   

  คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนด

 ขางตนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

PLOs ของหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี 
PLO1  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  design experiment for chemical engineering problem sovling.

PLO3  Communicate accurately and clearly.

PLO4  Work in multicultural team environment.

PLO5  Perform professional ethics in engineering.

แผนการศึกษา
หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 (Plan A1) 

หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 (Plan A2)

แบบ 1.1
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา และ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.50 หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

แบบ 2.1
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา หรือ
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร 
 (เชน เคมี ฟสิกส อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพิจารณา
 แลวเห็นวามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอโดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.00 หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

แบบ 2.2
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา โดยมีผลการเรียนดีมาก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 หรือ
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร 
 (เชน เคมี ฟสิกส อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร เปนตน) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพิจารณาแลว
 เห็นวามีพื้นฐานทางเคมี ฟสิกส และคณิตศาสตรเพียงพอ โดยมีผลการเรียนอยูในระดับดีมากหรือมีคะแนน
 สะสมเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.50 และ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
PLOs ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี 
PLO1  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  design research process for research development and create novel knowledge
  or innovation in chemical engineering area.
PLO3  Communicate accurately and clearly.
PLO4  Act as a good leader and follower and work in multicultural team environment.
PLO5  Perform professional ethics in engineering.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (Type 1.1)

PLOs ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
PLO1  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  design research process for research development and create novel knowledge or innovation in 
chemical engineering area. 

PLO3  Communicate accurately and clearly. 
PLO4  Act as a good leader and follower and work in multicultural team environment. 
PLO5  Perform professional ethics in engineering. 
 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (Type 1.1) 

 
ปที่ 1 (1st Year) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

6 230-771   วิทยานิพนธแบบ 1.1  
  (Thesis Type 1.1) 

6 

 รวม 6  รวม 6 
 

ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 1.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 1.1) 
9 

230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

9 

 รวม 9   รวม 9 
 

ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 1.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 

 รวม 9   รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 

คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 (Plan A2) 
 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 2: Research track 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-611 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรเคมี 
(Advanced Engineering 
Mathematics for Chem Eng) 

3 

230-613 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
(Advanced Chemical 
Engineering Thermodynamics) 
 

    3 

230-612 จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 
(Advanced Chem Eng Kinetics 
and Chemical Reactor Design) 

3 

230-614 ปรากฎการณถายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport 
Phenomena) 

    3 

230-672  วิทยานิพนธแผน ก2  
 (Thesis Plan A2) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 2: Industrial track 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

 (Research Methodologies in   
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-641 ชุดวิชาหลักปฏิบัติการหนวยทาง
วิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ 
(Module: Integrated Chemical 
Engineering Unit Operations) 6 

230-642 ชุดวิชากลวิธีการออกแบบ
กระบวนการแบบบูรณาการ 
(Module: Integrated Process 
Design Strategies) 

    6 

230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   
 (Thesis Plan A2) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
ปที่ 2 (2nd Year) แผน ก2: Research และ Industrial tracks 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   

 (Thesis Plan A2) 
8 230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   

 (Thesis Plan A2) 
8 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

 รวม 11  รวม 11 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 1

โครงสรางหลักสูตร

ว�สัยทัศน
คณะวิศวฯ ชั้นนำ ระดับประเทศในการสรางวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล เพื่อพัฒนา
ภาคใตและประเทศ

พันธกิจ

- ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรคมีความรูและทักษะระดับสากล
- สราง บูรณาการ และเผยแพร องคความรูและนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใตใหเขมแข็งและเชื่อมโยงสูสากล
- บริการวิชาการดานวิศวกรรม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนทองถิ่นของภาคใตและประเทศ

- คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กําหนดขางตนใหเปนไปขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  
 
PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
PLO1  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  design experiment for chemical engineering problem sovling. 
PLO3  Communicate accurately and clearly. 
PLO4  Work in multicultural team environment. 
PLO5  Perform professional ethics in engineering. 
 

   แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 (Plan A1) 

 
ปที่ 1 (1st Year) แผน ก1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

 (Research Methodologies in 
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  
 (Thesis Plan A1) 

6 230-671   วิทยานิพนธแผน ก1  
  (Thesis Plan A1) 

8 

 รวม 6  รวม 8 
 

ปที่ 2 (2nd Year) แผน ก1  
ภาคการศึกษาที่  1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  

 (Thesis Plan A1) 
11 230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  

 (Thesis Plan A1) 
11 

 รวม 11  รวม 11 
                 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 

(New)



หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
Master of Engineering Program 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก 1
  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม

 ไมนอยกวา 3.00 หรือมีประสบการณทำงานในสาขาวิศวกรรมเคมีอยางนอย 1 ป หรือ

  คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดขางตนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 และ

 หากผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กำหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ก 2
 เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา

 2.50 หรือ   

 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และมีคะแนน

 เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.75 หรือ   

  คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนด

 ขางตนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

PLOs ของหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี 
PLO1  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  design experiment for chemical engineering problem sovling.

PLO3  Communicate accurately and clearly.

PLO4  Work in multicultural team environment.

PLO5  Perform professional ethics in engineering.

แผนการศึกษา
หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 (Plan A1) 

หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 (Plan A2)

แบบ 1.1
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา และ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.50 หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

แบบ 2.1
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา หรือ
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร 
 (เชน เคมี ฟสิกส อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพิจารณา
 แลวเห็นวามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอโดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.00 หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

แบบ 2.2
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา โดยมีผลการเรียนดีมาก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 หรือ
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร 
 (เชน เคมี ฟสิกส อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร เปนตน) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพิจารณาแลว
 เห็นวามีพื้นฐานทางเคมี ฟสิกส และคณิตศาสตรเพียงพอ โดยมีผลการเรียนอยูในระดับดีมากหรือมีคะแนน
 สะสมเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.50 และ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
PLOs ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี 
PLO1  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  design research process for research development and create novel knowledge
  or innovation in chemical engineering area.
PLO3  Communicate accurately and clearly.
PLO4  Act as a good leader and follower and work in multicultural team environment.
PLO5  Perform professional ethics in engineering.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (Type 1.1)

PLOs ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
PLO1  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  design research process for research development and create novel knowledge or innovation in 
chemical engineering area. 

PLO3  Communicate accurately and clearly. 
PLO4  Act as a good leader and follower and work in multicultural team environment. 
PLO5  Perform professional ethics in engineering. 
 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (Type 1.1) 

 
ปที่ 1 (1st Year) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

6 230-771   วิทยานิพนธแบบ 1.1  
  (Thesis Type 1.1) 

6 

 รวม 6  รวม 6 
 

ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 1.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 1.1) 
9 

230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

9 

 รวม 9   รวม 9 
 

ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 1.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 

 รวม 9   รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 

คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 (Plan A2) 
 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 2: Research track 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-611 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรเคมี 
(Advanced Engineering 
Mathematics for Chem Eng) 

3 

230-613 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
(Advanced Chemical 
Engineering Thermodynamics) 
 

    3 

230-612 จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 
(Advanced Chem Eng Kinetics 
and Chemical Reactor Design) 

3 

230-614 ปรากฎการณถายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport 
Phenomena) 

    3 

230-672  วิทยานิพนธแผน ก2  
 (Thesis Plan A2) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 2: Industrial track 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

 (Research Methodologies in   
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-641 ชุดวิชาหลักปฏิบัติการหนวยทาง
วิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ 
(Module: Integrated Chemical 
Engineering Unit Operations) 6 

230-642 ชุดวิชากลวิธีการออกแบบ
กระบวนการแบบบูรณาการ 
(Module: Integrated Process 
Design Strategies) 

    6 

230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   
 (Thesis Plan A2) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
ปที่ 2 (2nd Year) แผน ก2: Research และ Industrial tracks 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   

 (Thesis Plan A2) 
8 230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   

 (Thesis Plan A2) 
8 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

 รวม 11  รวม 11 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 1

โครงสรางหลักสูตร

ว�สัยทัศน
คณะวิศวฯ ชั้นนำ ระดับประเทศในการสรางวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล เพื่อพัฒนา
ภาคใตและประเทศ

พันธกิจ

- ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรคมีความรูและทักษะระดับสากล
- สราง บูรณาการ และเผยแพร องคความรูและนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใตใหเขมแข็งและเชื่อมโยงสูสากล
- บริการวิชาการดานวิศวกรรม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนทองถิ่นของภาคใตและประเทศ

- คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กําหนดขางตนใหเปนไปขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  
 
PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
PLO1  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  design experiment for chemical engineering problem sovling. 
PLO3  Communicate accurately and clearly. 
PLO4  Work in multicultural team environment. 
PLO5  Perform professional ethics in engineering. 
 

   แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 (Plan A1) 

 
ปที่ 1 (1st Year) แผน ก1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

 (Research Methodologies in 
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  
 (Thesis Plan A1) 

6 230-671   วิทยานิพนธแผน ก1  
  (Thesis Plan A1) 

8 

 รวม 6  รวม 8 
 

ปที่ 2 (2nd Year) แผน ก1  
ภาคการศึกษาที่  1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  

 (Thesis Plan A1) 
11 230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  

 (Thesis Plan A1) 
11 

 รวม 11  รวม 11 
                 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 

(New)



หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
Master of Engineering Program 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก 1
  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม

 ไมนอยกวา 3.00 หรือมีประสบการณทำงานในสาขาวิศวกรรมเคมีอยางนอย 1 ป หรือ

  คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดขางตนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 และ

 หากผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กำหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ก 2
 เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา

 2.50 หรือ   

 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และมีคะแนน

 เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.75 หรือ   

  คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนด

 ขางตนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

PLOs ของหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี 
PLO1  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  design experiment for chemical engineering problem sovling.

PLO3  Communicate accurately and clearly.

PLO4  Work in multicultural team environment.

PLO5  Perform professional ethics in engineering.

แผนการศึกษา
หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 (Plan A1) 

หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 (Plan A2)

แบบ 1.1
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา และ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.50 หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

แบบ 2.1
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา หรือ
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร 
 (เชน เคมี ฟสิกส อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพิจารณา
 แลวเห็นวามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอโดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.00 หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

แบบ 2.2
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา โดยมีผลการเรียนดีมาก และ
-  มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 หรือ
-  เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร 
 (เชน เคมี ฟสิกส อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร เปนตน) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพิจารณาแลว
 เห็นวามีพื้นฐานทางเคมี ฟสิกส และคณิตศาสตรเพียงพอ โดยมีผลการเรียนอยูในระดับดีมากหรือมีคะแนน
 สะสมเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.50 และ
-  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา
 ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
-  คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
PLOs ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี 
PLO1  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  design research process for research development and create novel knowledge
  or innovation in chemical engineering area.
PLO3  Communicate accurately and clearly.
PLO4  Act as a good leader and follower and work in multicultural team environment.
PLO5  Perform professional ethics in engineering.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (Type 1.1)

PLOs ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
PLO1  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  design research process for research development and create novel knowledge or innovation in 
chemical engineering area. 

PLO3  Communicate accurately and clearly. 
PLO4  Act as a good leader and follower and work in multicultural team environment. 
PLO5  Perform professional ethics in engineering. 
 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (Type 1.1) 

 
ปที่ 1 (1st Year) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

6 230-771   วิทยานิพนธแบบ 1.1  
  (Thesis Type 1.1) 

6 

 รวม 6  รวม 6 
 

ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 1.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 1.1) 
9 

230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  
 (Thesis Type 1.1) 

9 

 รวม 9   รวม 9 
 

ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 1.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 230-771  วิทยานิพนธแบบ 1.1  

 (Thesis Type 1.1) 
9 

 รวม 9   รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 

คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 (Plan A2) 
 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 2: Research track 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-611 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรเคมี 
(Advanced Engineering 
Mathematics for Chem Eng) 

3 

230-613 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
(Advanced Chemical 
Engineering Thermodynamics) 
 

    3 

230-612 จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 
(Advanced Chem Eng Kinetics 
and Chemical Reactor Design) 

3 

230-614 ปรากฎการณถายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport 
Phenomena) 

    3 

230-672  วิทยานิพนธแผน ก2  
 (Thesis Plan A2) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 2: Industrial track 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

 (Research Methodologies in   
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-641 ชุดวิชาหลักปฏิบัติการหนวยทาง
วิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ 
(Module: Integrated Chemical 
Engineering Unit Operations) 6 

230-642 ชุดวิชากลวิธีการออกแบบ
กระบวนการแบบบูรณาการ 
(Module: Integrated Process 
Design Strategies) 

    6 

230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   
 (Thesis Plan A2) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
ปที่ 2 (2nd Year) แผน ก2: Research และ Industrial tracks 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   

 (Thesis Plan A2) 
8 230-672  วิทยานิพนธแผน ก2   

 (Thesis Plan A2) 
8 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

 รวม 11  รวม 11 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 

ปที่ 1 (1st Year) แผน ก 1

โครงสรางหลักสูตร

ว�สัยทัศน
คณะวิศวฯ ชั้นนำ ระดับประเทศในการสรางวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล เพื่อพัฒนา
ภาคใตและประเทศ

พันธกิจ

- ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรคมีความรูและทักษะระดับสากล
- สราง บูรณาการ และเผยแพร องคความรูและนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใตใหเขมแข็งและเชื่อมโยงสูสากล
- บริการวิชาการดานวิศวกรรม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนทองถิ่นของภาคใตและประเทศ

- คุณสมบัติอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่กําหนดขางตนใหเปนไปขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  
 
PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
PLO1  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  design experiment for chemical engineering problem sovling. 
PLO3  Communicate accurately and clearly. 
PLO4  Work in multicultural team environment. 
PLO5  Perform professional ethics in engineering. 
 

   แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 (Plan A1) 

 
ปที่ 1 (1st Year) แผน ก1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-651  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 

 (Research Methodologies in 
Chemical Engineering I) 

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

    1* 

230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  
 (Thesis Plan A1) 

6 230-671   วิทยานิพนธแผน ก1  
  (Thesis Plan A1) 

8 

 รวม 6  รวม 8 
 

ปที่ 2 (2nd Year) แผน ก1  
ภาคการศึกษาที่  1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  

 (Thesis Plan A1) 
11 230-671  วิทยานิพนธแผน ก1  

 (Thesis Plan A1) 
11 

 รวม 11  รวม 11 
                 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 

(New)



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (Type 2.1) 
 

ปที่ 1 (1st Year) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

 (Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 2.1) 
9 

230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

7 

 รวม 7  รวม 9 
 

ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 

 รวม 9  รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prince of
Songkla University
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ว�ทยาเขตหาดใหญ

รับสมัครตลอดป

Assoc.Prof.Chayanoot Sangwichien , Ph.D.
Chair of the Curriculum Executive Committee 
Tel. 074-287056
E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 

Ms.Keerattaya Charoenmark
Academic Supporting Staff 
Tel. 074-287055
E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th

Contact Us: Department of Chemical Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, 90110

สมัครออนไลนและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (Type 2.1)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 (Type 2.2)

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
 (1)  นักวิจัยและนักวิชาการในหลากหลายสาขา เชน ปโตรเคมี ปโตรเลียม เวชภัณฑ เวชสำอาง
  เคมีชีวภาพและอาหาร เปนตน
 (2)  อาจารยในสถาบันศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
 (3)  วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรฝายวิจัยและพัฒนาในหนวยงานรัฐและเอกชนตำแหนงตางๆ
  เชน วิศวกรเคมี วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย วิศวกรโครงการ
  และวิศวกรฝายขายหรือบริการแนะนำดานเทคนิค เปนตน 
 (4)  ประกอบวิชาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ปรึกษาโรงงานและ
  งานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมี เปนตน   

คาธรรมเนียมการศึกษา
    30,000 บาทตอปการศึกษา

ชื่อทุน รายละเอียดทุน

1. ทุนบัณฑิตศึกษา -  ยกเวนคาธรรมเนียบการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร  (ทุกทุน รวมกรณีมีทุนอื่นสนับสนุนคาครองชีพ)
2. ทุนศิษยกนกุฏิ -  4,000 บาท/เดือน 12 เดือน/ป (อาจารยใหม, Class Rank Top 33%)
  -  4,000 บาท/เดือน 8 เดือน/ป (ทั่วไป)
  -  ระยะเวลาตามรับทุน 2 ป
3. ทุนโครงการปริญญาตรี โท 5 ป -  ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
  -  7,500 บาท/เดือน 12 เดือน /ป
  -  เมื่อสอบโครงรางผานตามเกณฑรับ 9,000 บาท/เดือน
  -  ระยะเวลาตามรับทุน 1 ป ตามหลักสูตร

4. ทุนผูชวยสอน -  3,000 บาท/เดือน 10 เดือน (ทุนรายป)

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ชื่อทุน รายละเอียดทุน

1. ทุนบัณฑิตศึกษา - ยกเวนคาธรรมเนียบการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร  (ทุกทุน รวมกรณีมีทุนอื่นสนับสนุนคาครองชีพ)
  -  4,000 บาท/เดือน 12 เดือน/ป (อาจารยใหม, Class Rank Top 33%)
  - 4,000 บาท/เดือน 8 เดือน/ป (ทั่วไป)
  - ระยะเวลาตามรับทุน 3 ป (เอก) & 4 ป (โท-เอก)
2.ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร - 10,000 บาท/เดือน 10 เดือน (ทุนรายป)

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ทุนการศึกษา
ป.โท

ทุนการศึกษา
ป.เอก

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms 
ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/scholarships/scholarship-gs.html

ทุนสนับสนุนว�จัยและเดินทาง
ชื่อทุน ระดับ รายละเอียดทุน

1. ทุนเดินทางไปนำเสนอ ป.โท ในประเทศ
 ผลงานวิชาการในประเทศ ป.เอก - ระดับชาติ ป.โท/ป.เอก 5,000 บาท/คน  
 และตางประเทศ   - ระดับชาติ ป.โท/ป.เอก 10,000 บาท/คน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร  ตางประเทศ ป.โท/ป.เอก 15,000 บาท/คน    
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ ป.โท ระดับโท ไมเกิน 12,000 บาท
 วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัย ป.เอก ระดับเอก ไมเกิน 50,000 บาท
 สงขลานครินทร
 (ทุกรายที่ขอ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2  (Type 2.2) 
ปที่ 1 (1st Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

230-611 

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรเคมี 
(Advanced Engineering 
Mathematics for Chem Eng) 

3 230-613 

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
(Advanced Chemical 
Engineering Thermodynamics) 
 

    3 

230-612 

จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 
(Advanced Chem Eng Kinetics 
and Chemical Reactor Design) 

3 230-614 
ปรากฎการณถายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport 
Phenomena) 

    3 

 รวม 6  รวม 6 
ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 2.2) 
6 

230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2 
 (Thesis Type 2.2) 

6 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective course) 

3 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective course) 

3 

 รวม 9  รวม 9 
ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 

 รวม 9  รวม 9 
ปที่ 4 (4th Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 

 รวม 9   รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  72  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 

หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
Master of Engineering Program  and Doctor of 
Philosophy Program in Chemical Engineering 

https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/
(For Graduate)

https://gradmis.psu.ac.th/admission/apply.php

https://gradmis.psu.ac.th/admission/

Industrial Track  สำหรับ ป.โท
Research Track  สำหรับ ป.โท และ ป.เอก 
Industrial Track  สำหรับ ป.โท
Research Track  สำหรับ ป.โท และ ป.เอก 

เพ�่มแผนการเร�ยนใหม

ภาคการศึกษาที่ 1  ภายใน  ธ.ค.-เม.ย. 
ภาคการศึกษาที่ 2  ภายใน  พ.ค.- ก.ย. 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (Type 2.1) 
 

ปที่ 1 (1st Year) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

 (Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective Course) 

3 

230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

2 

 รวม 6  รวม 8 
ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 2.1) 
9 

230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  
 (Thesis Type 2.1) 

7 

 รวม 7  รวม 9 
 

ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (Term 1) ภาคการศึกษาที่ 2 (Term 2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 230-772  วิทยานิพนธแบบ 2.1  

 (Thesis Type 2.1) 
9 

 รวม 9  รวม 9 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prince of
Songkla University
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ว�ทยาเขตหาดใหญ

รับสมัครตลอดป

Assoc.Prof.Chayanoot Sangwichien , Ph.D.
Chair of the Curriculum Executive Committee 
Tel. 074-287056
E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 

Ms.Keerattaya Charoenmark
Academic Supporting Staff 
Tel. 074-287055
E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th

Contact Us: Department of Chemical Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, 90110

สมัครออนไลนและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (Type 2.1)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 (Type 2.2)

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
 (1)  นักวิจัยและนักวิชาการในหลากหลายสาขา เชน ปโตรเคมี ปโตรเลียม เวชภัณฑ เวชสำอาง
  เคมีชีวภาพและอาหาร เปนตน
 (2)  อาจารยในสถาบันศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
 (3)  วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรฝายวิจัยและพัฒนาในหนวยงานรัฐและเอกชนตำแหนงตางๆ
  เชน วิศวกรเคมี วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย วิศวกรโครงการ
  และวิศวกรฝายขายหรือบริการแนะนำดานเทคนิค เปนตน 
 (4)  ประกอบวิชาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ปรึกษาโรงงานและ
  งานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมี เปนตน   

คาธรรมเนียมการศึกษา
    30,000 บาทตอปการศึกษา

ชื่อทุน รายละเอียดทุน

1. ทุนบัณฑิตศึกษา -  ยกเวนคาธรรมเนียบการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร  (ทุกทุน รวมกรณีมีทุนอื่นสนับสนุนคาครองชีพ)
2. ทุนศิษยกนกุฏิ -  4,000 บาท/เดือน 12 เดือน/ป (อาจารยใหม, Class Rank Top 33%)
  -  4,000 บาท/เดือน 8 เดือน/ป (ทั่วไป)
  -  ระยะเวลาตามรับทุน 2 ป
3. ทุนโครงการปริญญาตรี โท 5 ป -  ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
  -  7,500 บาท/เดือน 12 เดือน /ป
  -  เมื่อสอบโครงรางผานตามเกณฑรับ 9,000 บาท/เดือน
  -  ระยะเวลาตามรับทุน 1 ป ตามหลักสูตร

4. ทุนผูชวยสอน -  3,000 บาท/เดือน 10 เดือน (ทุนรายป)

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ชื่อทุน รายละเอียดทุน

1. ทุนบัณฑิตศึกษา - ยกเวนคาธรรมเนียบการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร  (ทุกทุน รวมกรณีมีทุนอื่นสนับสนุนคาครองชีพ)
  -  4,000 บาท/เดือน 12 เดือน/ป (อาจารยใหม, Class Rank Top 33%)
  - 4,000 บาท/เดือน 8 เดือน/ป (ทั่วไป)
  - ระยะเวลาตามรับทุน 3 ป (เอก) & 4 ป (โท-เอก)
2.ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร - 10,000 บาท/เดือน 10 เดือน (ทุนรายป)

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms

ทุนการศึกษา
ป.โท

ทุนการศึกษา
ป.เอก

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/2014-05-20-03-55-58
ฟอรมสัญญาทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/forms 
ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/scholarships/scholarship-gs.html

ทุนสนับสนุนว�จัยและเดินทาง
ชื่อทุน ระดับ รายละเอียดทุน

1. ทุนเดินทางไปนำเสนอ ป.โท ในประเทศ
 ผลงานวิชาการในประเทศ ป.เอก - ระดับชาติ ป.โท/ป.เอก 5,000 บาท/คน  
 และตางประเทศ   - ระดับชาติ ป.โท/ป.เอก 10,000 บาท/คน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร  ตางประเทศ ป.โท/ป.เอก 15,000 บาท/คน    
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ ป.โท ระดับโท ไมเกิน 12,000 บาท
 วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัย ป.เอก ระดับเอก ไมเกิน 50,000 บาท
 สงขลานครินทร
 (ทุกรายที่ขอ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2  (Type 2.2) 
ปที่ 1 (1st Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-751  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 

(Research Methodologies in 
Chemical Engineering II) 

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

    1* 

230-611 

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรเคมี 
(Advanced Engineering 
Mathematics for Chem Eng) 

3 230-613 

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
(Advanced Chemical 
Engineering Thermodynamics) 
 

    3 

230-612 

จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 
(Advanced Chem Eng Kinetics 
and Chemical Reactor Design) 

3 230-614 
ปรากฎการณถายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport 
Phenomena) 

    3 

 รวม 6  รวม 6 
ปที่ 2 (2nd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-701  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 2 

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

 (Thesis Type 2.2) 
6 

230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2 
 (Thesis Type 2.2) 

6 xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective course) 

3 

xxx-xxx  วิชาเลือก 
 (Elective course) 

3 

 รวม 9  รวม 9 
ปที่ 3 (3rd Year) แบบ 2.2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  

 (Thesis Type 2.2) 
9 230-773  วิทยานิพนธแบบ 2.2  
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