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หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนยรั์งสิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี  
 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี    
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Engineering  Program in Chemical Engineering 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) 
   ช่ือยอ่ วศ.บ.(วศิวกรรมเคมี) 
 ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
   ช่ือยอ่ B.Eng. (Chemical Engineering)  
3. วชิาเอก 
  -ไม่มี- 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่ 147  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี   
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   
  หลกัสูตรจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
      6.1  สถานภาพของหลกัสูตร 

-หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจากหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
วศิวกรรมเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
-ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 

     6.2  การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
  -ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555 
   เม่ือวนัท่ี  3  เดือน ธนัวาคม    พ.ศ. 2555 
  -ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  4  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555 
    เม่ือวนัท่ี  24  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี       
สาขาวศิวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2558 

   
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 สามารถท างานในโรงงานเคมี หน่วยราชการต่างๆ ไดแ้ก่ 
  8.1 วศิวกรกระบวนการผลิต (Production Engineer)  
  8.2 วศิวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Design Engineer) 
  8.3 นกัวชิาการในองคก์รราชการและเอกชน 
  8.4 นกัวเิคราะห์โครงการ 
  8.5 ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีและกระบวนการทางเคมี 
  8.6 วศิวกรความปลอดภยักบังานส่ิงแวดลอ้ม 
  8.7 นกัวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางเคมี      

              และเคร่ืองมือวิเคราะห์ต่าง ๆ  
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 
ล าดบั เลขประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษาทีจ่บ 

1 3100100768427 รองศาสตราจารย ์ ภาณุ  ด่านวานิชกลุ Ph.D.(Chemical Engineering), University   
of Pennsylvania, U.S.A., 2546   
M.Eng.(Chemical Engineering) University of  
Delaware, U.S.A., 2541 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537 

2 3101700601656 รองศาสตราจารย ์ วนัวสิาข ์สกลภาพ Ph.D.(Chemical Engineering), University  of 
Waterloo,Canada, 2546 
M.Eng.(Chemical Engineering) Colorado State 
University, U.S.A., 2538 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2536 

3 3101700601656 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทิพบุษฏ ์ เอกแสงศรี Ph.D. (Chemical Engineering), Tokyo Institue of 
Technology, Japan, 2547 
M.S. (Chemical Engineering), New Jersey Institute 
of Technology, U.S.A.,  2537 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2535 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
    การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมโลก กระแสโลกาภิว ัตน์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย ์และสังคมโลกไดป้รับเปล่ียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ซ่ึงท าให้เกิดการแข่งขนัระหว่างประเทศต่างๆ ทวีความรุนแรงข้ึน ประเทศต่างๆ จึงตอ้ง
ปรับตวัและสร้างความเขม้แข็งของปัจจยัต่างๆ ให้สามารถแข่งขนัได้ ดงันั้นการจดัการปัญหาจึงตอ้ง
พฒันาหลกัสูตรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ีรัฐบาลไทยไดจ้ดัท า
ข้อตกลงทางการค้าและบริการเสรีกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้ งในด้านการศึกษา ซ่ึงส่งผลให้
สถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศมาจดัตั้งในประเทศไทย ท าให้การแข่งขนัทางดา้นการศึกษาทวีความ
รุนแรงยิง่ข้ึน 
  11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
             ผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมโลกส่งผลต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ดงันั้นในการพฒันา
คนและสังคมท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมายคือ คนมีความสุข มีคุณภาพชีวติท่ีดี สภาพแวดลอ้มท่ีดี สังคมท่ีสันติ
และเอ้ืออาทร สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพฒันาความรู้และจริยธรรมตลอดชีวิต ส่วนการ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขนัได ้สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
พฒันาระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวตักรรม เพิ่มการผลิตและการค้า สนับสนุนให้มีการสร้าง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา มุ่งเนน้การวิจยัเพื่อให้ไดค้วามรู้ใหม่ๆ และถูกตอ้งแก่สังคม ดงันั้น การผลิตบณัฑิต
ท่ีค านึงถึงความตอ้งการก าลงัคนของประเทศ ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตสาขาวิชาท่ีสามารถ
คงไวซ่ึ้งคุณค่าทางวชิาการ ความตอ้งการของตลาดหรือผูเ้รียน ปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีความ
ยืดหยุ่น สร้างระบบเครือข่ายความรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือ และนโยบายพฒันาการศึกษาท่ีมุ่งใหบ้ณัฑิตมีความรู้ในศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งพฒันาปรับเปล่ียนหลกัสูตร
ใหท้นัการต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว โดยหลกัสูตรมุ่งเนน้พฒันาทกัษะ ความรู้ 
ความเขา้ใจพื้นฐาน และเนน้การบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน
จริง นอกจากน้ียงัมุ่งพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการท างานเป็นกลุ่ม โดยอยูบ่นพื้นฐานของ
คุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
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 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม มีต่อพนัธกิจ
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

 ตอ้งการพฒันาคุณภาพทางวิชาการใหเ้ทียบเท่าระดบัมาตรฐานสากลของ
มหาวทิยาลยัชั้นน าในต่างประเทศ  

 พฒันาการวิจยัทางวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลย ีเพื่อใหเ้กิดองค์
ความรู้  รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง โดยเฉพาะเพื่อการพฒันาประเทศ รวมทั้ง
ใหบ้ริการกบัสังคม  

 พฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้และมีคุณธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิด

สอนเพือ่ให้บริการวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่) 
 13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  13.1.1 รายวชิาทีจั่ดสอนโดยคณะอืน่  
    มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  3 หน่วยกิต 
    TU 100 Civic Education  
    มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกิต 
    TU 110 Integrated Humanities 
    มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์    2 หน่วยกิต 
    TU 120 Integrated Social Sciences 
    มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต 
    TU 130 Integrated Sciences and Technology 
    มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  3 หน่วยกิต 
    TU 156 Introduction to Computers and Programming 
    ท. 161 การใชภ้าษาไทย       3 หน่วยกิต 
    TH 161 Thai Usage  
    สษ. 070 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1     0 หน่วยกิต 
    EL 070 English Course 1 
    สษ.171 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2     3 หน่วยกิต 
    EL 171 English Course 2 
    สษ. 172 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3     3 หน่วยกิต 
    EL 172 English Course 3
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    วท.123 เคมีพื้นฐาน     3 หน่วยกิต 
    SC 123 Fundamental Chemistry 
    วท.173 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน    1 หน่วยกิต 
    SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory 
    สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน   3 หน่วยกิต 
    EL 202 English for Work 
    น.209   หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 หน่วยกิต 
    LA 209 Civil and Commercial Law 
    น.249   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 หน่วยกิต 
    LA 249 Introduction to Intellectual Property 
    พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้     3 หน่วยกิต  
    BA 291 Introduction of Business 
    ทม. 201 หลกัการบริหาร 3 หน่วยกิต 
    HR 201 Principles of Management 
    ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 
    EC 213 Introductory Microeconomics 
 วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1    3 หน่วยกิต 
 SC 133 Physics for Engineers 1 
 วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    3 หน่วยกิต 
 SC 134 Physics for Engineers 2 
 วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   1 หน่วยกิต 
 SC 183 Physics for Engineers Laboratory 1 
 วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   1 หน่วยกิต 
 SC 184 Physics for Engineers Laboratory 2 
 ค.  111  แคลคูลสัพื้นฐาน     3 หน่วยกิต 
 MA 111 Fundamentals of Calculus 
 ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  3 หน่วยกิต 
 MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 ค.  214  สมการเชิงอนุพนัธ์     3 หน่วยกิต 
 MA 214 Differential Equations 
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   13.1.2 รายวชิาทีจั่ดสอนโดยภาควชิาอืน่ของคณะ 

วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม                                 3   หน่วยกิต 
ME 100 Engineering Graphics 
วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้                     3  หน่วยกิต 
ME 454 Introduction to Finite Element Method 
วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร    0    หน่วยกิต 
CE 100 Ethics for Engineers  
วย. 101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์   1   หน่วยกิต 
CE 101 Introduction to Engineering Profession  
วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์   3  หน่วยกิต 
CE 202 Engineering Mechanics – Statics 
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้  1   หน่วยกิต 
LE 203  Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้    3    หน่วยกิต 
LE 209  Introduction to Electrical Engineering 
วฟ.345  เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า   3    หน่วยกิต 
LE 345  Semiconductor Fabrication Technology 
วฟ.483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ    3    หน่วยกิต 
LE 483  Process Instrumentation 
วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดรฟ์ และการผลิต   3    หน่วยกิต 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
วอ. 418  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  3  หน่วยกิต 
 IE 418   Project Feasibility Study 
วอ. 457  เทคโนโลยพีลาสติก    3  หน่วยกิต 
IE 457   Plastics Technology 

 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
    วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  3 หน่วยกิต 
    AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
    วค.211 เธอร์โมไดนามิกส์   3 หน่วยกิต 
    AE 211 Thermodynamics  
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 13.3 การบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการประสานงานภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะท าหน้าท่ีประสานงานกับอาจารย์
ผูแ้ทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะ และนอกคณะ ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นเน้ือหาสาระ การจดัตารางเรียนและ
การสอบ การเตรียมเอกสารประกอบการสอน และการประเมินผลให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องวิชา 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการบริหารจดัการให้เป็นไปตามหลกัสูตร 
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หมวดที ่2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
     ประเทศไทยก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศ
ต่างๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดความลา้หลงั ดงันั้น คณะวศิวกรรมศาสตร์จึงใหค้วามส าคญัและอาศยัยทุธศาสตร์การ
พฒันาศกัยภาพ การปรับกลยทุธ์ และ ก าหนดแนวทางหรือวิสัยทศัน์การพฒันาประเทศในระยะยาว เพื่อ
ปรับตวัให้ทนักับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ในการด าเนินการและขบัเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ดงันั้น การบริการสาธารณะทางดา้นการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอ้ง
ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงตอ้งเตรียมรับมือกบั
การขบัเคล่ือนอยา่งเสรีของข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลย ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรง
ข้ึนทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินการอุดมศึกษา ดงันั้น 
องค์การของรัฐตอ้งอาศยัยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพ การปรับกลยุทธ์ และวิธีการบริหารจดัการใน
การแข่งขนัการบริการการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาคนและประเทศ 
หากผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาจากการจดัระบบการศึกษาท่ีดี มีการพฒันามาตรฐานทางการศึกษาและมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง สถาบนัอุดมศึกษาก็จะสามารถผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพและมีศกัยภาพ
ออกสู่ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้และศกัยภาพของตนไปพฒันาประเทศและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัใน
เวทีระดบันานาชาติ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ 
 1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลกัษณะดงัน้ี 

1)   มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพของสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
2) มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
3) มีความสามารถในการวเิคราะห์และสังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
4) มีทกัษะ ความพร้อมในการรับ-การถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง รวมทั้ง

สามารถติดต่อส่ือสาร และ การใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิคในการติดต่อส่ือสาร  
5) มีความคิดสร้างสรรค ์มีความใฝ่รู้ และหมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
6) มีคุณธรรมและจริยธรรม ค านึงถึงสังคมและส่วนรวม 
7) สามารถน าองคค์วามรู้จากการศึกษาดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากต่างประเทศมา

ถ่ายทอดและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในการพฒันาประเทศต่อไป 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 
 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ 
ใหมี้มาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ีสกอ. 
ก าหนด 

- พฒันาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลกัสูตรในระดบัสากล และ
เกณฑส์กอ. 
-ติดตามประเมินหลกัสูตรอย่าง
สม ่ า เ ส ม อ โด ย ก า หนดก า ร
ป ร ะ เ มิ นหลัก สู ต ร ทุ ก  5  ปี 
ก าหนดประเมินคร้ังแรกในปี 
พ.ศ. 2561 

- เ อ ก ส า ร ป รั บ ป รุ ง
หลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมิน 
   หลกัสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาอย่าง
ต่ อ เ น่ื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม ทัน ส มั ย กั บ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และ สามารถน าองคค์วามรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับตลาดแรงงานทั้ งใน
และต่างประเทศ 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บณัฑิตของผูป้ระกอบการ 
-ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึง
พอใจในดา้นทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถใน
การท างาน โดยเฉล่ียใน
ระดบัดี 

พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอน
และบริการวชิาการ ให้มีประสบการณ์
จากการน าความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี
ไปปฏิบติังานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วชิาการแก่องคก์ารภายนอก 
- อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมี
เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง วิ ช า ชี พ ใ น
สาขาวิชาท่ีสอนปฏิบติัโดยเน้น
ทางดา้นวศิวกรรมเคมี 

-ป ริ ม า ณ ง า น บ ริ ก า ร
วิช าการต่ออาจารย์ใน
หลกัสูตร 
 
-ใบรับรองวชิาชีพ 
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หมวดที ่3.  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใช้ 
เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากบั
ภาคปกติ  

การคิดหน่วยกิตเป็นดงัน้ี 

1. วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
2. วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบติั) 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใชเ้วลาฝึก 3-6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค

การศึกษาปกติรวม 45-90 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
4. Special Project นกัศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบติั (ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย)์ 3 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  ในการเรียนชั้นปีท่ี 3 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี   
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกติ   
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กนัยายน  
   ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 
   ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ้ 7  
การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษา

ขั้นอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคดัเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) นกัศึกษาตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบแตกต่างไป

จากเดิมท่ีคุน้เคย และตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเองมากข้ึน 
(2) นกัศึกษาจ านวนมากมีผลการเรียนดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่า  มีผลท าให้

ตอ้งเรียนซ ้ าใหม่ และอาจพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) จดัให้มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและเจา้หน้าท่ีหลกัสูตรคอยแนะแนวทางในการปรับตวัของ
นกัศึกษา และจดัโครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา เพื่อแนะน าเทคนิคในการเรียน การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั และเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษากบั
นกัศึกษา 

(2) จดัระบบการลงทะเบียน โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถระงบัการลงทะเบียนและมีสิทธ์ิ
อนุญาตในการลงทะเบียนส าหรับนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพทางวิชาการต ่ากว่า 2.00 และให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาท าหน้าท่ีดูแล ให้ค  าแนะน าในการวางแผนการเรียนแก่นักศึกษา และ
รับทราบปัญหาของนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้ทราบปัญหาท่ีแท้จริงและหาวิธีการ
แกปั้ญหาต่อไป 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนกัศึกษาปีละ  60 คน  

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 2  60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 3   60 60 60 
ชั้นปีท่ี 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดวา่จะจบการศึกษา    60 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  ใชง้บประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายไดป้ระจ าปีของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ดงัน้ี 
งบบุคลากร   7,667,879 บาท 
1. ค่าจา้งชัว่คราว/เงินเดือน 7,667,879 บาท 
งบด าเนินการ   48,772,410 บาท 
1.หมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 48,468,410 บาท 
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 304,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน   41,002,500 บาท 
งบรายจ่ายอืน่   2,000,000 บาท 
งบสวสัดิการ   2,779,000 บาท 
งบลงทุน   26,313,000 บาท 
1.ครุภณัฑ์   20,073,000 บาท 
2.ส่ิงก่อสร้าง   6,240,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน   128,534,789 บาท 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 38,039 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจดัการเป็น
โครงการปกติ 
  
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15  
 2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์  และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจด
ทะเบียนศึกษารายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  147  หน่วยกิต 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลกัสูตร อยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
   นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 
   1)  วชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
   2)  วชิาเฉพาะ       111 หน่วยกติ 
    2.1)  วชิาเฉพาะพื้นฐาน     24 หน่วยกิต 
     2.1.1) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17 หน่วยกิต 
     2.1.2) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรม     7 หน่วยกิต 
    2.2)  วชิาเฉพาะดา้น     87 หน่วยกิต 
            2.2.1) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม               66 หน่วยกิต 
            2.2.2) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม               21 หน่วยกิต 
   3) วชิาเลอืกเสรี        6 หน่วยกติ 



มคอ.2 
 

15 

  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     
  3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมาย 
ดงัน้ี  
อกัษรยอ่ วค/ AE  หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
ตวัเลข   มีความหมาย ดงัน้ี 

      เลขหลกัหน่วย  
  เลข 0-5  หมายถึง วชิาบงัคบั 
   เลข 6-9  หมายถึง วชิาเลือก 
      เลขหลกัสิบ  
   เลข 0    หมายถึงหมวดวชิาเคมีพื้นฐาน หวัขอ้พิเศษ 

    เลข 1   หมายถึงหมวดวชิาพลศาสตร์ความร้อน (เธอร์โมไดนามิกส์)  
        ปฏิกิริยาเคมี 

เลข 2  หมายถึง หมวดวชิาส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั ชีวเคมี  

เลข 3  หมายถึง หมวดวชิากลศาสตร์ของไหล ถ่ายโอนมวล  
กระบวนการแยกสาร 

  เลข 4  หมายถึง หมวดวชิาวสัดุศาสตร์ โพลิเมอร์ 
  เลข 5  หมายถึง หมวดวชิาการถ่ายเทความร้อน การเผาไหม ้
  เลข 6  หมายถึง หมวดวชิาคณิตศาสตร์  

เลข 7  หมายถึง  หมวดวชิาการจดัการ การออกแบบ 
เลข 8  หมายถึง หมวดวชิาปฏิบติัการ 
เลข 9  หมายถึง หมวดวชิาการฝึกงาน สัมมนาและวจิยั 

  เลขหลกัร้อย  
  เลข 1  หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 1 
  เลข 2  หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 2 
  เลข 3  หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 3 
  เลข 4  หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 4 
  เลข 5  หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 4 
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  3.1.3.2  รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที ่1 :  เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดให้นักศึกษาทุกคนตอ้งเรียนจ านวน 21   
หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี   
    

รหัสวชิา ช่ือวชิา          หน่วยกติ  
                          (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดมนุษยศาสตร์    บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์    บงัคบั 2 วชิา  5 หน่วยกิต  
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3 (3-0-3) 
TU 100 Civic Education  
มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์       บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณติศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์  บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต  
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
หมวดภาษา  
ท. 161 การใชภ้าษาไทย          3 (3-0-3) 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1        0 (3-0-3) 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2        3 (3-0-3) 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3        3 (3-0-3) 
EL 172 English Course 3
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ส่วนที่ 2:  ประกอบดว้ย รายวิชาท่ีทางคณะก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน โดยนกัศึกษา

ตอ้งศึกษาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวร้วมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) บงัคบั 3 วชิา 7 หน่วยกิต 

วท. 123  เคมีพื้นฐาน        3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ. 202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3 (3-0-6) 
EL 202  English For Work 

2) บงัคบัเลือก 1 วชิา ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต จากวชิาต่อไปนี ้

วค. 106   ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 3 (3-0-6) 
AE 106   Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย. 106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ 2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique  
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209 Civil and Commercial Law 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 (3-0-6) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-6)  
BA 291  Introduction of Business 
ทม. 201   หลกัการบริหาร  3 (3-0-6) 
HR 201  Principles of Management 
ศ. 213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 
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2)  วชิาเฉพาะ      111 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาเฉพาะพืน้ฐาน        24 หน่วยกติ 
  2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์   17 หน่วยกติ 
วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3 (3-0-6) 
SC 133   Physics for Engineers I  
วท. 134   ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 (3-0-6) 
SC 134    Physics for Engineers 2  
วท. 183   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1 (0-3-0) 
SC 183   Physics for Engineers Laboratory I  
วท. 184   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184    Physics for Engineers Laboratory II  
ค.  111   แคลคูลสัพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus   
ค.  112   เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112   Analytic Geometry and Applied Calculus  
ค.  214 สมการเชิงอนุพนัธ์ 3 (3-0-6) 
MA 214 Differential Equations 

 
 

  2.1.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม      7 หน่วยกติ 
วก. 100   กราฟิกวศิวกรรม                   3 (2-3-4) 
ME 100   Engineering  Graphics  
วย. 100   จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE 100   Ethics for Engineers  
วย. 101   ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 (1-0-2) 
CE 101 Introduction to Engineering Profession    
วอ. 121   วสัดุวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials 1    
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2.2) วชิาเฉพาะด้าน          87  หน่วยกติ 
 2.2.1) กลุ่มวชิาบังคับทางวศิวกรรม                     
                 2.2.1.1  วชิาบังคับในสาขา     56  หน่วยกติ 
วค. 200 เคมีวเิคราะห์    3 (3-0-6) 
AE 200 Analytical Chemistry  
วค. 201 เคมีเชิงฟิสิกส์    3 (3-0-6) 
AE 201 Physical Chemistry  
วค. 202 เคมีอินทรีย ์    3 (3-0-6) 
AE 202   Organic Chemistry 
วค. 205 สมดุลมวลสารและพลงังาน (*1)    3 (3-0-6) 
AE 205 Material and Energy Balances 
วค. 213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 1 (*1)  3 (3-0-6) 
AE 213 Chemical Engineering Thermodynamics I 
วค. 233 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมเคมี (*2)  3 (3-0-6) 
AE 233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering   
วค. 284  ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 1  1 (0-3-0) 
AE 284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I 
วค. 285  ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 2  1 (0-3-0) 
AE 285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II 
วค. 314  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 2 (*1)  3 (3-0-6) 
AE 314 Chemical Engineering Thermodynamics II 
วค. 315 วศิวกรรมปฏิกิริยา (*1) (*2)     3 (3-0-6) 
AE 315 Reaction Engineering 
วค. 323 ความปลอดภยัทางวศิวกรรมเคมี (*3)  3 (3-0-6)  
AE 323 Chemical Engineering Safety  
วค. 334 การถ่ายโอนมวล (*2)    3 (3-0-6) 
AE 334 Mass Transfer 
วค. 335 กระบวนการแยก (*2)    3 (3-0-6) 
AE 335 Separation Processes 
วค. 351     การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี (*2)       3 (3-0-6) 
AE 351     Heat Transfer for Chemical Engineering 
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วค. 371  กระบวนการทางวศิวกรรมเคมีและการเยีย่มชมโรงงาน (*3)  3 (3-0-6) 
AE 371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips 
วค. 373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี (*3)  3 (3-0-6) 
AE 373 Chemical Engineering Management and Economics  
วค. 381 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1 (*2)   1 (0-3-0) 
AE 381 Chemical Engineering Laboratory I 
วค. 391 การฝึกงาน                           0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา) 
AE 391  Industrial Training  
วค. 422 การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม (*3)  3 (3-0-6) 
AE 422 Industrial Waste Treatment 
วค. 461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2)  3 (3-0-6) 
AE 461 Process Dynamics  and Control 
วค. 474  การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน (*2)  3 (3-0-6) 
AE 474  Chemical Process and Plant Design  
วค.  482  ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 (*2)   1 (0-3-0) 
AE 482 Chemical Engineering Laboratory II 
วค. 491 สัมมนาทางวศิวกรรมเคมี    1 (0-3-0) 
AE 491 Chemical Engineering Seminar 
  2.2.1.2 วชิาบังคับนอกสาขา   10 หน่วยกติ 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
LE 209   Introduction to Electrical Engineering 
วฟ.203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 1 (0-3-0) 
LE 203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
วย. 202   กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์   3 (3-0-6) 
CE 202   Engineering Mechanics – Statics 
วอ. 261   สถิติวศิวกรรม     3 (3-0-6) 
IE 261   Engineering Statistics 
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2.2.2  กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม                                                                 21  หน่วยกติ  
2.2.2.1  วชิาบังคับเลอืก      9  หน่วยกติ 

                  นกัศึกษาตอ้งเลือกศึกษารายวชิาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัน้ี  

   รูปแบบท่ี 1  วชิาวา่ดว้ยการวจิยั     9 หน่วยกิต  
วค. 586  การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี  2 (2-0-4) 
AE 586   Writing Chemical Engineering Articles 
วค. 596  การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1   1 (0-2-1) 
AE 596   Research for Undergraduates  I  
วค. 597  การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2    3 (0-9-0) 
AE 597  Research for Undergraduates  II 
AE xxx วชิาเลือกในสาขา  3 (3-0-6) 
 
            รูปแบบท่ี 2  วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี       9  หน่วยกิต 
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี 3 (0-6-3) 
AE 598  Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering  
วค. 599  สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี            6 (ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 
AE 599  Co-operative Education in Chemical Engineering 
                 
                รูปแบบท่ี 3  วชิาเลือกนอกคณะ (วชิาโท)  ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต 
  นัก ศึ ก ษ า ต้ อ ง เ ลื อ ก ศึ ก ษ า วิ ช า จ า ก ส า ข า วิ ช า ใ ด วิ ช า ห น่ึ ง ท่ี เ ปิ ดส อน ใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต โดยวิชาเหล่านั้นตอ้งถูกก าหนดให้เป็นวิชาโทและ
เป็นวิชาท่ีอยู่ในสาขาวิชาโทเดียวกนั หากนกัศึกษาไดศึ้กษารายวิชาจนครบตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ของหลกัสูตรวชิาโทในสาขาวชิาใดก็ตาม นกัศึกษามีสิทธิไดรั้บวชิาโทในสาขานั้น ๆ   
 
 2.2.2.2   วชิาเลอืก                 12          หน่วยกติ 
  ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาวชิาเลือกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
วค. 306  เคมีอนินทรีย ์    3 (3-0-6) 
AE 306   Inorganic Chemistry   
วค. 317   วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา (*1)    3 (3-0-6) 
AE 317  Catalysis Engineering  
วค. 326   การป้องกนัมลพิษ (*3)    3 (3-0-6) 
AE 326   Pollution Prevention   
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วค. 327  ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี   3 (3-0-6) 
AE 327   Biology for Chemical Engineering 
วค. 328   วศิวกรรมชีวเคมี    3 (3-0-6) 
AE 328     Biochemical Engineering 
วค. 329    การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ์ (*3)  3 (3-0-6) 
AE 329    Life Cycle Assessment 
วค. 346    เทคโนโลยกีารน ากลบัมาใชใ้หม่ของพลาสติกและของเหลือใช ้(*3)  3 (3-0-6) 
AE 346   Plastic and Waste Recycling Technology  
วค. 347 เคมีวสัดุขั้นสูง    3 (3-0-6) 
AE 347 Advanced Material Chemistry 
วค. 348    เทคโนโลยกีารกดักร่อน (*3)   3 (3-0-6) 
AE 348    Corrosion Technology 
วค. 349    นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
AE 349   Introductory Nanotechnology 
วค. 356    การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม (*2) (*3)  3 (3-0-6) 
AE 356    Environmental Combustion  
วค. 357    เทคโนโลยปิีโตรเลียม (*2) (*3)    3 (3-0-6) 
AE 357   Petroleum Technology 
วค. 358  กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ (*2) (*3)  3 (3-0-6) 
AE 358   Natural Gas Processing 
วค. 359  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (*3)   3 (3-0-6) 
AE 359   Petrochemical Industry 
วค. 368  การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวศิวกรรมเคมี (*2)  3 (3-0-6) 
AE 368  Design of Experiments for Chemical Engineering  
วค. 369   การจ าลองกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี (*2)  3 (3-0-6) 
AE 369  Chemical Engineering Process Simulation 
วค. 376 การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม (*3)         3 (3-0-6) 
AE 376 Energy Management and Conservation in industries 
วค. 377 พื้นฐานเคร่ืองมือวดัและควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี (*2)      3 (3-0-6) 
AE 377 Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical Industries 
วค. 406 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 1   3 (3-0-6) 
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I 
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วค. 407 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 2   3 (3-0-6) 
AE 407 Special Topics in Chemical Engineering II 
วค. 416   การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์ (*2)     3 (3-0-6) 
AE 416   Chemical Engineering Reactor Design 
วค. 427    มลพิษทางอากาศ (*3)    3 (3-0-6) 
AE 427    Air Pollution 
วค. 447  เทคโนโลยพีอลิเมอร์     3 (3-0-6) 
AE 447  Polymer Technology 
วค. 466  วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมเคมี  3 (3-0-6) 
AE 466    Mathematical Techniques for Chemical Engineering  
วค. 467 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทางวศิวกรรมเคมี (*3)  3 (3-0-6) 
AE 467 Optimization for Chemical Engineering 
วค. 477  การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ (*3)  3 (3-0-6) 
AE 477  Ecodesign  
วค. 507 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3   3 (3-0-6) 
AE 507 Special Topics in Chemical Engineering III 
วค. 508 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 4   3 (3-0-6) 
AE 508 Special Topics in Chemical Engineering IV 
วก. 454 วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
ME 454 Introduction to Finite Element Method    
วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า 3 (3-0-6) 
LE 345 Semiconductor Fabrication Technology  
วฟ.483 เคร่ืองมือวดักระบวนการ 3 (3-0-6) 
LE 483 Process Instrumentation   
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดรฟ์ และการผลิต 3 (3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
วอ. 418 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 3 (3-0-6) 
IE 418 Project Feasibility Study 
วอ.425 วศิวกรรมพอลิเมอร์ 3 (3-0-6) 
IE 425  Polymer Engineering 
วอ. 457 เทคโนโลยพีลาสติก 3 (3-0-6) 
IE 457 Plastics Technology 
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สษ.210 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
EL 210 English for Engineering I  
สษ.310 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2 3 (3-0-6) 
EL 310 English for Engineering II  
ค.131 พีชคณิตเชิงเส้นประยกุต์ 3 (3-0-6) 
MA 131  Applied Linear Algebra 
ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 251 Numerical Methods and Applications 
 
3)  วชิาเลอืกเสรี      6 หน่วยกติ 
 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็นวิชา ระดับ 200 ข้ึนไป ท่ี เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ไป 
หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย  นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

1. วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นวิชาศึกษา
ทัว่ไปส่วนท่ี 2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา  
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 

ปีการศึกษาที ่1 
ภาคเรียนที ่1 
วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร 

หน่วยกิต 
0 

ค.  111   แคลคูลสัพื้นฐาน 3 
วท. 123  เคมีพื้นฐาน 3 
วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3 
วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 
ท.161     การใชภ้าษาไทย 1 
สษ.xxx  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 
มธ.100     พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม    

1 
1 
3 
3 
3 

รวม 20 
ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
สษ.xxx  ภาษาองักฤษพื้นฐาน    
วอ.121   วสัดุวศิวกรรม 1 

3 
3 

ค.112     เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 
วท.134   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 
วท.184   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกรรม 2 

3 
1 

วย.101   ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม   
มธ.120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 

3 
2 

รวม 19 
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ปีการศึกษาที ่2 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต 
วค.200    เคมีเชิงวิเคราะห์ 3 
วค.201    เคมีเชิงฟิสิกส์ 
วค.202    เคมีอินทรีย ์

3 
3 

วค.205    สมดุลมวลสารและพลงังาน (*1) 3 
วค.284    ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 1 1 
ค.214      สมการเชิงอนุพนัธ์ 3 
มธ.110    สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 
xx.xxx     วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  
                เลือกจาก  วค.106 วย.106 พบ.291 น.209 น.249 ศ.213 และ ทม.201 

2 
ไม่นอ้ย
กวา่ 2 

รวม 20-21 
ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
วค.213    เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 1 (*1) 3 
วค.233    กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.285    ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 2 1 
มธ. 156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 
วย.202    กลศาสตร์วศิวกรรม-สถิตยศาสตร์ 
วอ.261    สถิติวศิวกรรม  
วฟ.209    วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
วฟ.203    ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3 
3 
3 
1 

รวม 20 
 
 
 
(*1)

 คือ กลุ่มความรู้ดา้นพ้ืนฐานทางวศิวกรรมเคมี 
(*2)

 คือ กลุ่มความรู้ดา้นการประยกุตท์างวศิวกรรมเคมี 
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ปีการศึกษาที ่3 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต 
วค.314     เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 2 (*1) 3 
วค.315     วศิวกรรมปฏิกิริยา (*1) (*2) 3 
วค.351     การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี (*2)  3 
วค.371     กระบวนการทางวศิวกรรมเคมีและการเยีย่มชมโรงงาน (*3) 3 
วค.373     การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี (*3) 3 
xx. xxx    วชิาเลือก 
xx. xxx    วชิาเลือกเสรี 

3 
        3 

รวม 21 
ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
วค.323     ความปลอดภยัทางวศิวกรรมเคมี (*3) 3 
วค.334     การถ่ายโอนมวล (*2) 3 
วค.335     กระบวนการแยก (*2) 3 
วค.381     ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1 (*2) 
วค. 422    การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม (*3) 
สษ. 202    ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 
มธ.130    สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 
3 
3 
2 

xx. xxx    วชิาเลือก 
  

3 

รวม 21 
 
 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที ่3 
 หน่วยกิต 
วค.  391  การฝึกงาน 
  (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง) 

0 
 

รวม 0 
 (*1)

 คือ กลุ่มความรู้ดา้นพ้ืนฐานทางวศิวกรรมเคมี 
(*2)

 คือ กลุ่มความรู้ดา้นการประยกุตท์างวศิวกรรมเคมี 
(*3)

 คือ กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบและการจดัการโรงงาน 
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แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา กรณีเลอืกเรียนรูปแบบที ่1 วชิาทีว่่าด้วยการวจิยัวศิวกรรมเคม ี

 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต 
วค. 461     พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2) 3 
วค. 474     การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน (*2) 3 
วค. 482     ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค. 491     สัมมนาทางวศิวกรรมเคมี 
xx. xxx     วชิาเลือกเสรี  
วค. 596     การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1 
วค. xxx    วชิาเลือก 
xx. xxx    วชิาเลือก 
 

1 
3 
1 
3 

        6 

รวม 21 
ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
วค. 597     การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2   3 
วค. 586     การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี   
 

        2 

  
  
  

รวม 5  
 

 (*2)
 คือ กลุ่มความรู้ดา้นการประยกุตท์างวศิวกรรมเคมี 
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แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา กรณีเลอืกเรียนรูปแบบที ่2  แบบสหกจิศึกษาวศิวกรรมเคม ี

 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต 
วค. 461     พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2) 3 
วค. 474     การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน (*2) 3 
วค. 482     ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค. 491     สัมมนาทางวศิวกรรมเคมี 
xx. xxx     วชิาเลือกเสรี  
วค. 598    การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี 
xx. xxx    วชิาเลือก 
 

1 
3 
3 
6 

         
รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
วค. 599    สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี 
 
(นักศึกษาต้องไม่จดทะเบียนเรียนวชิาใดในภาคการศึกษาที ่2)   

6 

    
 

         

  
  
  

รวม 6  
 

 (*2)
 คือ กลุ่มความรู้ดา้นการประยกุตท์างวศิวกรรมเคมี 
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แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา กรณีเลอืกเรียนรูปแบบที ่3  วชิาเลอืกนอกคณะ (วชิาโท) 
(เลอืกไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ) 

 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต 
วค. 461     พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2) 3 
วค. 474     การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน (*2) 3 
วค. 482     ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค. 491     สัมมนาทางวศิวกรรมเคมี 
xx. xxx     วชิาเลือกเสรี  
xx. xxx     วชิาเลือก 
xx. xxx    วชิาเลือกนอกคณะ (วชิาโท) 
 

1 
3 
6 
3 

         
รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
xx. xxx   วชิาเลือกนอกคณะ (วชิาโท) 
 
 

6 

    
 

         

  
  
  

รวม 6  
 

 (*2)
 คือ กลุ่มความรู้ดา้นการประยกุตท์างวศิวกรรมเคมี 
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3.1.5    ค าอธิบายรายวชิา   
 
      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) เขา้ใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนให้
นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยใชว้ธีิการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning by doing) 
 

มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษยใ์นยุคต่างๆ ท่ีไดส้ะทอ้นความเช่ือ ความคิด การพฒันาทางสติปัญญา
สร้างสรรค์ของมนุษย ์ตลอดจนให้รู้จกัมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติก าลงั
เผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ 
ของโลกเพื่อท่ีเราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นวา่วิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์โดย
ศึกษาก าเนิดของสังคมศาสตร์กบัโลกยคุสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การ
รับเอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึง
ศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคญั ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และ
มุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลกัเพื่อให้เขา้ใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบั
กลุ่ม ระดบัมหภาคทางสังคม ระดบัสังคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบัสังคมท่ีรวมเป็นระบบโลก 
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มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีมีความส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบระหวา่ง
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบัเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย ์
 

มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 หลกัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการการประมวลผลขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ 
ซอฟตแ์วร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยกุตข์ั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนขอ้มูล วธีิการการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรม การแกปั้ญหาดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 

ท.161 การใชภ้าษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 

หลกัและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพดู โดยเนน้การจบั
ใจความส าคญั การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

สษ.070  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
  เป็นวิชาเสริมท่ีมิได้คิดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้

ภาษาองักฤษยงัไม่สูงพอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพื้นฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด้ (S) หรือ
ใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

 หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใช้ในชีวิต
จริงทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 

 

สษ.171  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
 วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได ้สษ 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของ
สถาบนัภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสริมทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมนกัศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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สษ.172  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
 วิชาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของ
สถาบนัภาษา   
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอยา่งบูรณาการในระดบั
ท่ีซบัซอ้นกวา่ในวชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 
 

ส่วนที ่2 
1) บังคับ 3 วชิา  7 หน่วยกติ 

วท.123  เคมีพื้นฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
     โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคมี สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั 
แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแขง็ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส 
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์

 

วท.173  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.123 

 ปฏิบติัการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวชิา วท.123 
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพื่อเขา้สู่การท างาน ฝึกใชท้กัษะการฟัง พดู อ่านและ  

เขียน ในบริบทการท างาน 
 

2) บังคับเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวิชาต่อไปนี ้
วค.106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน    3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 

พื้นฐานเก่ียวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของมลพิษส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เก่ียวกบัความย ัง่ยืน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  การวิเคราะห์การตดัสินใจ  จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบท่ี
ย ัง่ยืน การใช้พลังงานของประเทศไทย  การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง  การใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยืนส าหรับประเทศไทย  การผลิต
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ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลือก  พลงังานแสงอาทิตย ์ ชีวมวลเพื่อ
พลงังาน  การผลิตเอทานอล  การผลิตไบโอดีเซล  เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  พลงังานนิวเคลียร์  
 

วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจบัใจความ และประเด็นส าคญั รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียน
สรุปผลการทดลอง การน าเสนอขอ้มูลในแบบตาราง รูป หน่วย สัญลกัษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ 
ศพัทบ์ญัญติัและการทบัศพัท ์รูปแบบของรายงาน การน าเสนอผลงานและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน 
 
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นลกัษณะ 1. บุคคล (1. บุคคลธรรมดา-สภาพ
บุคคล, ความสามารถ, สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิล าเนา, การส้ินสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย ์
(ประเภทและทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลกัทัว่ไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เง่ือนไข, 
เง่ือนเวลา, ระยะเวลาอายคุวาม) 4. หน้ีและสัญญา 
 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา        3 ( 3-0-6 ) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป 
 ความรู้พื้นฐานการให้ความคุม้ครอง "ผลงานสร้างสรรคอ์นัเกิดจากความคิดของมนุษย"์ เหตุผล
และความจ าเป็นในการให้ความคุม้ครอง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการคุม้ครอง ตลอดจนการบงัคบัสิทธิท่ี
เกิดจากการคุ้มครองโดยยกตวัอย่างกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของนกัศึกษามากท่ีสุด เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ 
 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-3) 
BA 291 Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกิจสภาพแวดลอ้มและรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรม
ทางธุรกิจดา้นการผลิตการตลาดการเงินการบญัชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งน้ีเพื่อปูพื้นฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และให้เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจดัท าแผน
ธุรกิจ 
หมายเหต ุ เป็นวชิาส าหรับนกัศึกษานอกคณะพาณิชยฯ์ท่ีประสงคจ์ะเรียนรายวชิาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวชิาโท

ควรจะเรียนวชิา  พบ.291  ก่อนวชิาอ่ืนเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชยฯ์  
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ทม.201   หลกัการบริหาร       3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 
 แนวคิดทางการบริหาร  วิวฒันาการทฤษฎีการบริหาร หน้าท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองค์กร  การ
วางแผน การจดัองคก์าร การเป็นผูน้ า และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการ
บริหาร 
 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 
 (ส าหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ ) 
 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ท างานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ และไม่
สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
และตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต และความลม้เหลวของตลาด 
 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1          3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 

วชิาบงัคบัก่อน :- 
การเคล่ือนท่ี แรง ความโนม้ถ่วง งานและพลงังาน การชน  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  วตัถุใน

สภาพสมดุล  ความยดืหยุน่และการแตกหกั  ของไหล การแกวง่กวดั คล่ืน เสียงและการประยกุต ์ความ
ร้อนและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   กฎขอ้ 1  และ 2  ของอุณหพลศาสตร์ 

 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า  

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า  การเหนียวน าแม่เหล็กและกฎของฟารา
เดย ์  ตวัเหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยกุต ์ แสง เลนส์และ
ทศันอุปกรณ์ การสะทอ้น การหกัเห การเล้ียวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์แผนใหม่ 
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วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั การวดัและความคลาดเคล่ือน แรงและการเคล่ือนท่ี  พลงังาน โมเมนตมั คล่ืน 

และความร้อน 
 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และ

ฟิสิกส์แผนใหม ่
   
ค.111 แคลคูลสัพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
ระบบจ านวนและฟังก์ชนัเบ้ืองตน้ แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชนัท่ีมีตวัแปรเดียว 

ลิมิต ความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ และการประยุกต์อนุพนัธ์  ปฏิยานุพนัธ์ เทคนิคการหารปริพนัธ์ การ
ประยกุตป์ริพนัธ์ อนุกรม ทฤษฎีของเทยเ์ลอร์และการประยกุต ์

หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก  าลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
 

ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ค.111 
 เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการก าลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  
พิกดัเชิงขั้วและการร่างกราฟ  ฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ยอ่ย  ปริพนัธ์ฟังกช์นัหลายตวัแปร  สนาม 
สเกลาร์และสนามเวกเตอร์   อนุพนัธ์ของเวกเตอร์    ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  
กรีน  และสโตกส์   การวิเคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยกุต์ 



มคอ.2 
 

37 

 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA 214 Differential Equations 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.112  หรือ  ค.113 
 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีสอง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นเอก

พนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นไม่เอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นท่ีมี
ผลเฉลยเป็นอนุกรม ฟังกช์นัพิเศษ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและผล
การแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้นเบ้ืองตน้ การน าไปใชแ้กปั้ญหาทางวศิวกรรม 
 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม     3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวธีิใช ้ การเขียนเส้นและตวัอกัษร การเตรียมงาน

เขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์ การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพิคทอ
เรียล การเขียนภาพดว้ยมือเปล่า การเขียนภาพตดั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม แนวทางแกไ้ขตลอดจนการป้องกนั เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดงักล่าวกบัลกัษณะงาน
ทางวิศวกรรมดา้นต่างๆ การเขา้ร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม วดัผล
เป็นระดบั S หรือ U 
 (เขา้ร่วมกิจกรรมกบัท่ีทางคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัข้ึน) 

 
วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 วชิาชีพวิศวกรรม  บทบาทและหนา้ท่ีของวิศวกร  วิศวกรรมสาขาต่างๆ  หลกัสูตรและการเรียน
การสอนดา้นวิศวกรรมศาสตร์  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการส่ือสารส าหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานทาง
วิศวกรรม  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  ความส าคญัของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอ
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ผล  กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับวิศวกร วิศวกรกบัความปลอดภยั วิศวกรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  วิศวกร
กบัการพฒันาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานและปฏิบติัการเก่ียวกบัอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ  และเคร่ืองจกัร  กรรมวธีิการผลิต  และการใชเ้คร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม 
 
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1   3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  -  
  สมบติัและโครงสร้างของวสัดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก 
ยาง ยางมะตอย ไม ้และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลกัษณะและการทดสอบสมบติัวสัดุ ความสัมพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกบัสมบติัของวสัดุ กรรมวิธีการผลิตของวสัดุแบบต่างๆ ผล
ของกรรมวธีิทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบติัของวสัดุ 
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วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
 
วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน    3 (3-0-6) 
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

พื้นฐานเก่ียวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของมลพิษส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เก่ียวกบัความย ัง่ยืน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  การวิเคราะห์การตดัสินใจ  จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบท่ี
ย ัง่ยืน การใช้พลังงานของประเทศไทย  การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง  การใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยืนส าหรับประเทศไทย  การผลิต
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลือก  พลงังานแสงอาทิตย ์ ชีวมวลเพื่อ
พลงังาน  การผลิตเอทานอล  การผลิตไบโอดีเซล  เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  พลงังานนิวเคลียร์  
 
วค. 200 เคมีวเิคราะห์    3 (3-0-6) 
AE 200 Analytical Chemistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัการค านวณพื้นฐานในวิชาเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงน ้ าหนกั การวิเคราะห์เชิงปริมาตร 
การไตเตรตแบบต่างๆ เคมีควอนตมัและหลกัการของเคร่ืองมือวเิคราะห์แบบต่างๆ  
  
วค. 201 เคมีเชิงฟิสิกส์        3 (3-0-6) 
AE 201 Physical Chemistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 พื้นฐานทางเธอร์โมไดนามิกส์ ฟังก์ชนัต่างๆ ทางเธอร์โมไดนามิกส์ การแยกดว้ยการกลัน่และ
การสกดั สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า จลนศาสตร์ของปฏิกิริยา ปรากฏการณ์ดูดซบั ลกัษณะของผลึก  
  
วค. 202 เคมีอินทรีย ์        3  (3-0-6) 
AE 202  Organic Chemistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การสร้างพนัธะในสารอินทรีย ์วธีิเรียกช่ือสารอินทรีย ์ลกัษณะของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในหมู่
สารอินทรีย ์กลไกการเกิดปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ผลกระทบดา้นอินดคัทีฟ ดา้นสเตอริค และดา้นเร
โซแนนซ์ ปฏิกิริยานิวคลิโอฟิลิคซบัสติติวชนั ปฏิกิริยานิวคลิโอฟิลิคแอดดิชนั ปฏิกิริยาอิลิมิเนชนั 
ปฏิกิริยาอิเลคโตรฟิลิคแอดดิชนั และปฏิกิริยาอิเลคโตรฟิลิคซบัสติติวชนั
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วค. 205 สมดุลมวลสารและพลงังาน       3 (3-0-6) 
AE 205 Material and Energy Balances 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การค านวณสมดุลมวลสารเบ้ืองต้นส าหรับกระบวนการต่างๆ ทั้งท่ีมีปฏิกิริยาเคมีและไม่มี
ปฏิกิริยาเคมี  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหน่วยปฏิบติัการท่ีส าคญั   การหาและการค านวณขอ้มูลพื้นฐานท่ี
ต้องใช้ส าหรับการท าสมดุลมวลสารและพลังงาน  การน าความรู้พื้นฐานทางเธอร์โมไดนามิกส์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการท าสมดุลมวลสารและพลงังาน 
 
วค.  211 เธอร์โมไดนามิกส์        3 (3-0-6) 
AE  211 Thermodynamics  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 แนะน าสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นวิชาเธอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิ สมการสภาวะ
ของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง ความสามารถการอดัตวั แผนภูมิและตารางทางเธอร์โมไดนามิกส์ กฎขอ้ท่ี
หน่ึงและสองทางเธอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การประยุกต์กฎข้อท่ีหน่ึง  กฎข้อท่ีสองทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ และเอนโทรปี การค านวณทางเธอร์โมไดนามิกส์ของกระบวนการจริง 
 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาอ่ืน) 
 
วค. 213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 1     3 (3-0-6) 
AE 213  Chemical Engineering Thermodynamics I 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 กฎขอ้ท่ีหน่ึงทางเธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับระบบปิด ลกัษณะของก๊าซในอุดมคติ พฤติกรรมและ
คุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิ  การประยกุตใ์ชก้ฎขอ้ท่ีหน่ึงทางเธอร์โมไดนามิกส์ในระบบเปิด กฎขอ้ท่ีสอง
ทางเธอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี วฏัจกัรคาร์โนต ์ระบบท าความร้อน ระบบท าความเยน็  การประยุกตใ์ช้
สมการและอนุพนัธ์ของสมการยอ่ยทางเธอร์โมไดนามิกส์ 
 
วค. 233 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering   
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค. 214 
 สถิตยศาสตร์ของของไหล ของไหลกดอดัไดแ้ละกดอดัไม่ได ้สมดุลมวล สมดุลโมเมนตมั และ
สมดุลพลงังาน ทั้งของระบบมหภาคและระบบอนุพนัธ์  ลกัษณะการไหลในท่อ การไหลผา่นวตัถุจมและ
การไหลผา่นตวักลางท่ีมีรูพรุน สมการของเนเวียร์-สโตคส์ ทฤษฎีชั้นขอบเขตเบ้ืองตน้ การไหลของสาร
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ประเภทนอน-นิวโตเนียน สมการของเบอร์นิวลีย์ หลักการของเคร่ืองมือวดัอตัราการไหล ป๊ัม การ
ตกตะกอน การกวน และการกรอง 
 
วค. 284 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 1     1 (0-3-0)  
AE 284  Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทั้ งในแง่น ้ าหนัก และในแง่ปริมาตรโดยอาศัยปฏิกิริยากรด-เบส 
ปฏิกิริยาเกิดตะกอน และปฏิกิริยารีดอกซ์ และการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ    หวัขอ้การทดลองทางเคมี ฟิสิกลั 
เช่น การหาเอนธาลปีของปฏิกิริยา จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมี และการหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
 
วค. 285 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 2     1 (0-3-0) 
AE 285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 284 
 การสังเคราะห์สารอินทรียแ์ละการแยกสารอินทรียโ์ดยใชก้ระบวนการต่างๆ  เช่น การตกผลึก การ
กรอง การสกดั และการกลัน่   
 
วค. 306 เคมีอนินทรีย ์        3 (3-0-6) 
AE 306 Inorganic Chemistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ลกัษณะและคุณสมบติัของธาตุกลุ่มหลกัและธาตุแทรนซิชันโดยแบ่งตามล าดบัในตารางธาตุ
และสารประกอบของธาตุกลุ่มต่างๆ การศึกษาจะรวมความรู้เชิงทฤษฎีในการท าความเขา้ใจตารางธาตุ
และสารประกอบอนินทรีย์ท่ีส าคัญ เช่น สารประกอบคอร์ดิเนชัน สารประกอบโลหอินทรีย์ สาร
ประกอบคลสัเตอร์ สารประกอบโซลิดสเตท 
 
วค. 314  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 2     3 (3-0-6) 
AE 314 Chemical Engineering Thermodynamics II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค.  213 หรือ วค. 211 
 สมบติัทางเธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับสารบริสุทธ์และของผสม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัทาง
เธอร์โมไดนามิกส์ต่างๆ  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับสารละลายแบบต่างๆ  สมดุลระหวา่งสถานะ  สมดุล
ของปฏิกิริยาเคมี 
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วค. 315 วศิวกรรมปฏิกิริยา       3 (3-0-6) 
AE 315 Reaction Engineering  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค. 111 
 การสร้างและการน าไปใชข้องทฤษฎีจลนพลศาสตร์ทางเคมีรวมทั้งทฤษฎีการชนกนั และทฤษฎี
การเปล่ียนสถานะ การตีความขอ้มูลอตัราเร็วทางเคมีและขอ้มูลสมรรถนะการเลือกในระบบปฏิกิริยาเอก
พนัธ์ุ ออกแบบและหาขนาดเคร่ืองปฏิกรณ์ทางเคมีท่ีเป็นอุดมคติและไม่เป็นอุดมคติ การแจกแจงเรซิ
เดนซ์ไทมส์ าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์ทางเคมี ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์ของระบบท่ีอุณหภูมิไม่คงท่ี บทน าเร่ือง
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาท่ีมีการเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผวิและขอ้จ ากดัการถ่ายโอนมวล 
 
วค.  317 วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา       3 (3-0-6) 
AE 317 Catalysis Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ประเภทของตวัเร่งปฏิกิริยา โครงสร้างและการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์คุณลกัษณะ
ตวัเร่งปฏิกิริยา การทดสอบ การประเมินความเส่ือมตวัเร่งปฏิกิริยา และเครือข่ายการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  พลงังานทางเลือก และส่ิงแวดลอ้ม 
 
วค. 323 ความปลอดภยัทางวศิวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE323 Chemical Engineering Safety  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัการความปลอดภยัและการป้องกนัความสูญเสียในโรงงาน ตวัอย่างอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้ในโรงงานเคมี อนัตรายของสารเคมีท่ีมีต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อม ขอ้บงัคบัต่างๆ วิธีการป้องกัน 
วิธีการควบคุมในการใช้และการเก็บรักษาสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันตวั การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ 
HAZOP  การประมาณปริมาณปนเป้ือน ความเส่ียงในสถานท่ีท างาน การประยุกต์ใช้หลกัการทาง
ปรากฏการณ์น าพาในการท านายผลกระทบระยะยาวอนัเน่ืองจากมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
วค. 326 การป้องกนัมลพิษ       3 (3-0-6) 
AE 326 Pollution Prevention 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การปรับปรุงกระบวนการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองโดยการผสมผสาน
ระหวา่งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในเชิงป้องกนัและกลยทุธ์ทางธุรกิจ  การอนุรักษท์รัพยากร ทั้งท่ีเป็นวสัดุ 
น ้า และพลงังาน ลดการใชส้ารพิษและสารอนัตราย ลดการเกิดของเสียท่ีตน้ก าเนิด การประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑแ์ละการผลิต เทคโนโลยสีะอาด
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วค. 327 ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE 327 Biology for Chemical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 องคป์ระกอบทางเคมีของส่ิงมีชีวติ สารโมเลกุลใหญ่ของส่ิงมีชีวิต ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โครงสร้าง
ของโปรตีน เซลล์และกระบวนการภายในเซลล์ เซลล์เมมเบรนและการถ่ายโอน โครงการจีโนม การ
ส่ือสารของเซลล ์การแบ่งเซลล ์เซลลต์น้ก าเนิดและวศิวกรรมเน้ือเยือ่ 
 

วค. 328 วศิวกรรมชีวเคมี        3 (3-0-6) 
AE 328 Biochemical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 315 

การประยุกตห์ลกัการพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาง
ชีวเคมีและทางชีวภาพ แนวคิดพื้นฐานของจุลชีววิทยา ชีวเคมีและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล ส าหรับ
วิศวกรเคมี จลนพลศาสตร์ของเอนไซมท่ี์ละลายไดแ้ละเอมไซมท่ี์ยึดตรึง จลนพลศาสตร์ของการเติบโต
เซลล์ เพาะปลูกจุลินทรีย ์ออกแบบและวิเคราะห์เคร่ืองปฏิกรณ์ทางชีวภาพ วิชาการเคร่ืองมือและการ
ควบคุม การคืนสภาพและการแยกของผลิตภณัฑท์างชีวภาพ 
 
วค.  329 การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ์     3 (3-0-6) 
AE 329 Life Cycle Assessment 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการ ความส าคญัของการ
ประเมินผลกระทบ นิยามของจุดประสงคแ์ละขอบเขตในการประเมินวฏัจกัรชีวิต โดยศึกษาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในเชิงปริมาณ ขั้นตอนการด าเนินการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ และการแปรผล
การประเมิน การเปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของกระบวนการหรือผลิตภณัฑ์มากกวา่หน่ึงชนิด 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมช่วยในการประเมินผลกระทบ 
 
วค. 334  การถ่ายโอนมวล       3 (3-0-6) 
AE 334 Mass Transfer 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 205 และ ค. 214 
 การท าสมดุลมวลสารแบบมหภาคและแบบเฉพาะสาร กลไกการถ่ายโอนมวล กฎของฟิกค ์การ
แพร่ในสภาวะคงตวั สัมประสิทธ์ิการถ่ายโอนมวลและการถ่ายโอนมวลท่ีพื้นผิว ปรากฏการณ์การถ่าย
โอนมวลและความร้อนพร้อมกนั ปรากฏการณ์การถ่ายโอนมวลและการเกิดปฏิกิริยาพร้อมกนั อุปกรณ์ท่ี
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ใชก้ารถ่ายโอนมวล  การดูดซึม การดูดซบั การท าช้ืน หอลดอุณหภูมิ การท าแห้ง การท าระเหย เทคนิค
ฟลูอิไดเซชนั การแยกโดยเยือ่บาง 
 
วค. 335  กระบวนการแยก       3 (3-0-6) 
AE 335  Separation Processes 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 205 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการแยกบนพื้นฐานของสมดุลสถานะ และกระบวนการท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามเวลา เนน้การวเิคราะห์และการค านวณกระบวนการแยกต่างๆ ท่ีเป็นขั้น และท่ีไหลสวน
ทาง เช่น กระบวนการกลัน่ และกระบวนการสกดั 
 
วค.  346 เทคโนโลยกีารน ากลบัมาใชใ้หม่ของพลาสติกและของเหลือใช ้    3 (3-0-6) 
AE 346 Plastic and Waste Recycling Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 พื้นฐานทั่วไปของของเหลือใช้ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ของเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และจากชุมชน เทคโนโลยีการน ากลบัมาใช้ใหม่โดยมุ่งเน้นท่ีพลาสติกผสมและยาง การ
วิเคราะห์พลาสติกผสม กรรมวิธีการรวบรวมและการแยกพลาสติก ค่าใช้จ่ายและตลาดรองรับของ
พลาสติกใชแ้ลว้ท่ีน ามาผลิตใหม่  ตวัอยา่งของการน าของเหลือใชก้ลบัมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การน ากลบัมาใชใ้หม่ของยางรถยนต ์
 
วค. 347 เคมีวสัดุขั้นสูง    3 (3-0-6)  
AE 347 Advanced Material Chemistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

วสัดุชนิดต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสารอนินทรียแ์ละสารอินทรียซ่ึ์งมีคุณสมบติัพิเศษ วสัดุนาโนจ าพวก
สารก่ึงตวัน า วสัดุท่ีสามารถสร้างตวัไดเ้อง วสัดุเชิงชีวภาพเช่น วสัดุทดแทนอวยัวะเทียม ระบบขนส่ง
ยา วสัดุท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน วสัดุท่ีใชใ้นการแสดงผล วสัดุทางไฟฟ้าและ
อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการสร้างความเขา้ใจระหวา่งโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบติัของสารท่ีเกิดข้ึน 

และวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างและคุณสมบติัของวสัดุเบ้ืองตน้  
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วค.  348 เทคโนโลยกีารกดักร่อน       3 (3-0-6)  
AE 348 Corrosion Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 นิยามและปรากฏการณ์ของการกดักร่อน กลไกปฏิกิริยาของการกดักร่อน เธอร์โมไดนามิกส์
และจลนพลศาสตร์ของกระบวนการกดักร่อน การป้องกนัแบบคะโธดและแบบอะโนด การกดักร่อน
แบบต่างๆ และการยบัย ั้งการกดักร่อน การเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมในกระบวนการต่างๆ 
 
วค.  349 นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
AE 349 Introductory Nanotechnology 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความส าคญัและววิฒันาการของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ อะตอม
และโมเลกุล สมบติัของสารในระดบันาโน การผลิตโครงสร้างระดบันาโนในห้องปฏิบติัการและระดบั
อุตสาหกรรม อนุภาคนาโนและการใช้ประโยชน์ เส้นใยนาโนและการใช้ประโยชน์ อุปกรณ์อิเลคโทร
นิค ระดบันาโนเทคโนโลยนีาโนชีวภาพ วสัดุนาโนและนาโนคอมโพสิท  
 
วค. 351 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 351  Heat Transfer for Chemical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 233 
 ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อนโดยเปรียบเทียบกบัสมการการ
ถ่ายเทของโมเมนตมั กฎของฟูเรียร์ การน าความร้อนในสภาวะคงตวัและไม่คงตวั การถ่ายเทความร้อน
จากพื้นผิวต่อขยาย สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการควบแน่น การแผ่รังสีความร้อน
และการพาความร้อน หลกัการออกแบบอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
 
วค. 356 การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
AE 356 Environmental Combustion  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัการทางเธอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์เคมีส าหรับเผาไหมเ้บ้ืองตน้  วิธีวิเคราะห์และ
ตรวจวดัมลพิษท่ีส าคญั  การค านวณปริมาณของมลพิษท่ีปล่อยออกมาระหว่างการเผาไหม้  วิธีการ
ควบคุมมลพิษ  กฎหมายและขอ้ก าหนดทางส่ิงแวดลอ้ม  เทคโนโลยกีารเผาไหมแ้ละการแปรรูปพลงังาน
เพื่อลดมลพิษ 
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วค. 357 เทคโนโลยปิีโตรเลียม       3 (3-0-6) 
AE 357 Petroleum Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ก าเนิดของน ้ ามนัปิโตรเลียม ธรรมชาติและคุณสมบติัของปิโตรเลียม การกลัน่แยกและหน่วย
กลัน่น ้ามนัดิบ อนุพนัธ์ของปิโตรเลียมต่างๆ สมบติัทางเคมีและทางกายภาพของอนุพนัธ์ วิธีการค านวณ
เก่ียวกบัคุณภาพของน ้ามนัชนิดต่างๆ  
 

วค. 358 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ        3 (3-0-6) 
AE 358 Natural Gas Processing 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4   หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 สถานภาพและผลิตภณัฑข์องแก๊สธรรมชาติ  กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ  และระบบจ าลอง
กระบวนการเพื่อพฒันากระบวนการทั้งแบบสภาวะคงท่ีและไม่คงท่ี 
 

วค. 359 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี       3 (3-0-6) 
AE 359 Petrochemical Industry 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วตัถุดิบและแหล่งของวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ทางดา้นปิโตรเคมีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เอธิลีน โพรไพลีน บิวทะได
อีน เบนซิน โทลูอีน และไซลีน 
 
วค. 368 การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวศิวกรรมเคมี   3 (3-0-6) 
AE 368 Design of Experiments for Chemical Engineering  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลักการเบ้ืองต้นในการออกแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  การประยุกต์ใช้
หลักการการออกแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกระวนการและการทดลองทาง
วิศวกรรมเคมี  การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบแฟกทอร์เรียลแบบเต็มรูปและแบบบางส่วนส าหรับการ
ทดสอบผลของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีต่อกระบวนการ 
 
วค. 369  การจ าลองกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 369 Chemical Engineering Process Simulation 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การจ าลองกระบวนการโดยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชก้นัในอุตสาหกรรม เพื่อศึกษา
ผลกระทบขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีต่อกระบวนการต่างๆ ทางวศิวกรรมเคมี
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วค.  371 กระบวนการทางวศิวกรรมเคมีและการเยีย่มชมโรงงาน   3(3-0-6) 
AE 371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ในดา้นวตัถุดิบ พลงังาน อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
โรงงาน ความปลอดภยัในโรงงานและผลกระทบของโรงงานต่อส่ิงแวดล้อม ประกอบกบัการเยี่ยมชม
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
วค. 373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 373 Chemical Engineering Management and Economics 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การบริหารในการท างานจริงในองค์กรท่ีมีเคร่ืองจกัรกล โดยเฉพาะในโรงงานหรือโรงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเคมี โดยใช้วิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทั้งแบบเชิงปริมาณ เชิงประหยดั และแบบ
เป็นระบบ หวัขอ้ในการศึกษารวมถึงการค านวณค่าของเงินตามกาลเวลา การประมาณค่าอุปกรณ์และการ
วิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมเคมีและทางเลือกในกระบวนการเคมีในเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
เชิงเส้น การตดัสินใจ การบริหารสินคา้คงคลงั การท านายอนาคต การบริหารจดัการ การบริหารจดัการ
วตัถุดิบ และหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  
 
วค. 376 การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม                                     3 (3-0-6) 
AE 376 Energy Management and Conservation in industries 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 กฎหมายและขอ้ก าหนดและเก่ียวกบัการจดัการและอนุรักษ์พลงังานส าหรับโรงงานควบคุม  
พื้นฐานทางด้านความร้อนและพลังงานส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ การจดัการพลังงานและการอนุรักษ์
พลงังานในอุปกรณ์หมอ้ไอน ้า เคร่ืองอดัอากาศ ป๊ัม พดัลม และ เคร่ืองอบแหง้ เป็นตน้  
 
วค. 377 พื้นฐานอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี  3 (3-0-6) 
AE 377 Fundamental of Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical Industries  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ภาพรวมของกระบวนการออกแบบและการเร่ิมการผลิตของโรงงานในอุตสาหกรรมเคมี    
และปิโตรเคมี  การวิเคราะห์และออกแบบ PFD และ P&ID หลกัการวดัและการเลือกใชอุ้ปกรณ์การวดั
และอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ อุปกรณ์การวดัและควบคุมอุณหภูมิ ความดนั ระดบั และอตัราการไหล
ในเชิงอุตสาหกรรม พื้นฐานระบบท่อ ป๊ัม ถงั และถงัรับความดนั   
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วค. 381 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1      1 (0-3-0) 
AE 381 Chemical Engineering Laboratory I 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 233 และ วค. 351 
 นกัศึกษาท าการทดลองในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ถ่ายโอน  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี 
โดยนักศึกษา ศึกษาการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ ความปลอดภยัในการท าปฏิบติัการ  และนกัศึกษาท าการ
ทดลองตามท่ีนกัศึกษาออกแบบเองเพื่อให้ได้ตามวตัถุประสงค์ของแต่ละหัวขอ้ปฏิบติัการ อนัมีการน า
ความร้อน ความหนืดของของเหลว การแพร่ ค่าคงท่ีของการเกิดปฏิกิริยา ค่าคงท่ีของสมดุลเคมี เป็นตน้  
 
วค. 391 การฝึกงาน     0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา) 
AE 391 Industrial Training         

วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป และผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

 นกัศึกษาเขา้ฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ  หรือในห้องวิจยั ท่ีภาควิชาเห็นชอบ หรือไดรั้บอนุญาตจาก
ผูส้อน มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง และนักศึกษาตอ้งส่งรายงานฝึกงานแก่
อาจารยท่ี์ปรึกษา วดัผลการศึกษาดว้ยระดบั S หรือ U  และนกัศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชาอ่ืน
ร่วมดว้ย 
 
วค.  406 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 1      3 (3-0-6) 
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางวศิวกรรมเคมี 
 
วค.  407 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 2      3 (3-0-6) 
AE 407 Special Topics in Chemical Engineering II 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางวศิวกรรมเคมี 
 
วค.  416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์      3 (3-0-6) 
AE 416 Chemical Engineering Reactor Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 315 



มคอ.2 
 

49 

 การประยุกตห์ลกัจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยาเชิงวิวิธพนัธ์ุส าหรับปฏิกิริยา
อยา่งง่ายและปฏิกิริยาท่ีซบัซอ้น จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาของทั้งปฏิกิริยาท่ีไม่มีการเร่งและ
มีการเร่งปฏิกิริยา ผลของการแพร่ส่วนใหญ่และการแพร่ในรูพรุน การวิเคราะห์เคร่ืองปฏิกรณ์แบบวิวิธ
พนัธ์ุ เทคนิคการทดลอง และ การตีความขอ้มูลปฏิกิริยา 
 

วค. 422  การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
AE 422  Industrial Waste Treatment 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งท่ีเป็นน ้าเสีย  อากาศเสีย  
และกากของเสีย ผลกระทบจากมลพิษประเภทต่างๆ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล การ
บ าบดัโดยวธีิทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  และการออกแบบกระบวนการบ าบดัดว้ยวธีิต่างๆ  
 

วค 427    มลพิษทางอากาศ        3 (3-0-6) 
AE 427    Air Pollution 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

ความหมายและปรากฏการณ์ทางดา้นมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
และมาตรฐานอากาศเสียท่ีปล่อยจากแหล่งก าเนิดมลพิษในประเทศไทย  หลกัการจดัการมลพิษทาง
อากาศ  เทคนิคการตรวจวดัมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อุตุนิยมวิทยาและแบบจ าลองมลพิษทาง
อากาศ การประมาณปริมาณมลพิษและการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 

วค.  447 เทคโนโลยพีอลิเมอร์       3 (3-0-6) 
AE 447 Polymer Technology  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 แหล่งท่ีมาของพอลิเมอร์และการเรียกช่ือ สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของวสัดุพอลิเมอร์
เบ้ืองตน้ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโมโนเมอร์ และการพอลิเมอไรเซชนัแบบต่างๆ กระบวนการข้ึน
รูปพอลิเมอร์เบ้ืองตน้ 
 

วค. 461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม    3 (3-0-6) 
AE 461 Process Dynamics and  Control   
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 205 และ ค. 214 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  
การวเิคราะห์ความเสถียรของกระบวนการ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID   การเลือกตวัแปร
ควบคุมและถูกควบคุม การสร้างกราฟแบบ รูทโลคสั โบเด และ ไนควสิท ์การทดลองเสมือนจริง
หอ้งปฏิบติัการ
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วค.  466 วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 466  Mathematical Techniques for Chemical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัเมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ชุดสมการเชิงเส้น ไอเกนแวลู ไอเกนเวคเตอร์ ลีสท์ส
แควร์ อนุกรมของฟูเรียร์ เพาเวอร์ เบสเซล รุง-กตัตา การเปล่ียนแปลงแบบลาปลาซ และแบบ Z   เทคนิค
ของแครงค-์นิโคซนั  และการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีเหล่านั้นในการแกปั้ญหาในหวัขอ้ต่างๆ   ทางวิศวกรรม
เคมี เช่น การไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายโอนมวล การวเิคราะห์เคร่ืองปฏิกรณ์  
 
วค.  467   เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทางวศิวกรรมเคมี    3 (3-0-6) 
AE 467 Optimization for Chemical Engineering  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การประยุกต์วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมกับปัญหาทางวิศวกรรมในการออกแบบอุปกรณ์ การ
ด าเนินการ สถิติศาสตร์ การควบคุม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และ การจดัก าหนดการ แนวคิดของการหา
ค่าท่ีเหมาะสมโดยเน้นท่ีการบอกเล่าปัญหา การก าหนดแบบจ าลอง และการวิเคราะห์ค าตอบโดยใช้
ขั้นตอนวิธีท่ีมีอยู่ ไดแ้ก่ ก าหนดการแบบเป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น และการออกแบบการทดลอง
ทางสถิติ การวเิคราะห์หลงัจากท่ีไดรั้บค่าเหมาะท่ีสุด การใชซ้อฟแวร์ในการแกปั้ญหาโจทย ์
 
วค.474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน   3 (3-0-6) 
AE 474 Chemical Process and Plant Design  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 334, วค. 335 และ วค. 351 
 การออกแบบและเขียนแผนงานอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบเฉพาะส่วนของกระบวนการ 
การจดัการโครงการ การออกแบบโดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม การค านวณการใช้
พลงังานในโรงงาน การออกแบบโรงงาน 
 
วค. 477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) 
AE 477 Ecodesign  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 นิยามการออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความส าคญัของการออกแบบ โครงสร้างหนา้ท่ี
ของผลิตภณัฑแ์ละหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ แนวคิดการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการออกแบบ แนวคิด EQFD และ EBM การประเมินผลและกลยุทธการออกแบบผลิตภณัฑ์และปรับปรุง
พฒันาผลิตภณัฑ ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
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วค. 482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2      1 (0-3-0) 
AE 482 Chemical Engineering Laboratory II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 335 
 นกัศึกษาท าการทดลองในหวัขอ้เก่ียวขอ้งกบัการแยกสารโดยใช้อุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี บน
พื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายโอนมวล โดยนกัศึกษาศึกษาการใชอุ้ปกรณ์ 
ความปลอดภยัในการท าปฏิบติัการ  และนกัศึกษาท าการทดลองตามท่ีนกัศึกษาออกแบบเองเพื่อให้ได้
ตามวตัถุประสงคข์องแต่ละหวัขอ้ปฏิบติัการ ไดแ้ก่ หอดูดซึม หอดูดซบั หอกลัน่ การกรอง  เป็นตน้  
 
วค.  491 สัมมนาทางวศิวกรรมเคมี    1 (0-3-0) 
AE 491 Chemical Engineering Seminar 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 การคน้ควา้เร่ืองท่ีน่าสนใจทางวศิวกรรมเคมี พร้อมทั้งการน าเสนอรายงานต่อท่ีประชุม โดยเนน้
การใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง และการเขียนรายงาน ตลอดจนการใชข้อ้มูลทางวิศวกรรม
เคมีท่ีไดศึ้กษามาแลว้ในระดบัชั้นปี 1-3 

 
วค. 507  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3      3 (3-0-6) 
AE 507 Special Topics in Chemical Engineering III 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางวศิวกรรมเคมี 
 
วค. 508  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 4      3 (3-0-6) 
AE 508 Special Topics in Chemical Engineering IV 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางวศิวกรรมเคมี 
 

วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี     2 (2-0-4) 
AE 586 Writing Chemical Engineering Articles   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 596    
 นกัศึกษาฝึกเขียนบทความวิชาการทางวิศวกรรมเคมี โดยอาจเป็นบทความทบทวนงานวิจยัใน
หัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจหรือบทความจากผลงานวิจยัของนักศึกษาเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เขียน
บทความไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน และใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



มคอ.2 
 

52 

วค.  596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1      1 (0-2-1) 
AE 596 Research for Undergraduates I   
 วชิาบงัคบัก่อน   :   เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และตอ้งผา่นการอบรมโครงการอบรมภาษาองักฤษ
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน และเคยเรียน
วิชาบงัคบัเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ไม่นอ้ยกวา่  43 หน่วยกิต 
และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

นักศึกษาท างานวิจัยในหัวข้อวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาความรู้เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม โดยเร่ิมตน้จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมา การศึกษาระเบียบวิธีวิจยั และการ
เตรียมขอ้เสนอโครงงานวิจยัในรูปแบบท่ีก าหนด การวดัผลท าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงจะพิจารณาจาก
คุณภาพของขอ้เสนอโครงงาน และคณะกรรมการสอบซ่ึงจะพิจารณาจากความเขา้ใจของนักศึกษาใน
งานวจิยัท่ีจะท าและการน าเสนอผลงานวจิยัเบ้ืองตน้หรือน าเสนอความเป็นไปไดข้องโครงงานวจิยั   
 
วค.  597 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2      3 (0-9-0) 
AE 597 Research for Undergraduates II    

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 596   
นกัศึกษาท างานวิจยัต่อเน่ืองตามแผนงานหรือขอ้เสนอโครงงานวิจยัท่ีเสนอไวใ้นวิชา วค. 596 

เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือพฒันาความรู้เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม ก่อนจบวิชาน้ี นกัศึกษา
ตอ้งเรียบเรียงผลงานวิจยัในรูปแบบปริญญานิพนธ์ การวดัผลท าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงจะพิจารณาจาก
คุณภาพของผลงานวิจยัและศกัยภาพท่ีจะเผยแพร่หรือตีพิมพ ์ และคณะกรรมการสอบซ่ึงจะพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานวจิยั ความเขา้ใจในงานวจิยัท่ีท าและการน าเสนอผลงานวจิยั   
 

วค.598 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี      3 (0-6-3) 
AE 598 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering    
 วชิาบงัคบัก่อน   :   เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และตอ้งผา่นการอบรมโครงการอบรมภาษาองักฤษ
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน และเคยเรียน
วิชาบงัคบัเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ไม่นอ้ยกวา่  43 หน่วยกิต 
และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 ก่อนปฏิบติังานนกัศึกษาตอ้งผา่นการเตรียมความพร้อมตามหลกัสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ หวัขอ้ท่ี
จะศึกษาใหป้รับเลือกตามความเหมาะสมกบัสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบนัของสังคม 

ให้นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัสถานประกอบการตามเง่ือนไขท่ีตกลง เช่น ปฏิบติังานใน
โครงการใหญ่ ซ่ึงอาจมีหลายสถาบนัการศึกษาร่วมด้วยหรือปฏิบติังานในโครงการเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะ
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บุคคลหรือปฏิบติังานเช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยในเบ้ืองตน้น้ีตอ้งการให้นกัศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิต
ต่างๆ ในโรงงาน และสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน โดยระหว่างการปฏิบติังานจะมีการติดตามผล 
และประเมินร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมงาน หรือผูป้ระกอบการ 
 ก่อนจบวิชาน้ี นักศึกษาจะต้องส่งขอ้เสนอโครงงาน อธิบายแผนงานท่ีจะท าต่อไปในวิชาสหกิจ
ศึกษาวิศวกรรมเคมีโดยแสดงถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ความเป็นไปได ้วิธีปฏิบติั และความพร้อมของ
แผนงานท่ีวางไว ้
 
วค. 599 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี                       6 (ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 
AE 599 Co-operative Education in Chemical Engineering  
 วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้วค. 598  
 ให้นักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัสถานประกอบการตามเง่ือนไขท่ีตกลง ต่อเน่ืองจากภาค
การศึกษาท่ีผา่นมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 600 ชัว่โมง โดยระหวา่งการปฏิบติังานจะมีการติดตามผลและ
ประเมินร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมงาน หรือผูป้ระกอบการ 
 ภายหลงัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา นกัศึกษาตอ้งเรียบเรียงผลการปฏิบติังานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ สารนิพนธ์ หรือรายงานผลการปฏิบติัการในโครงการ หรือในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม เช่น การน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการในท่ีสัมมนา 
 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาอืน่และคณะอืน่ 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลบัเบ้ืองตน้  แรงดนั กระแสและก าลงังาน หมอ้
แปลงไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า อาทิ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการน าไปใชง้าน  สัง
กปัระบบไฟฟ้าสามเฟสและวธีิการส่งถ่ายพลงังานไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัพื้นฐานทางไฟฟ้า  

 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ) 
 
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้     1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วฟ.209 
 เนน้ฝึกทกัษะทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน เรียนรู้หลกัการท างานวิธีใชง้านอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ใน
การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหป้ระกอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ได ้เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองตน้ ระบบวิเคราะห์และสามารถแกปั้ญหาทางวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้และอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ได ้
เรียนรู้วธีิการใชซ้อฟแวร์บางอยา่งในการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 
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 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ โยธา) 
 

วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์   3 (3-0-6) 
CE 202  Engineering Mechanics – Statics 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ท.133 
 การวเิคราะห์แรงกฏของนิวตนั ผลรวมแรงลพัธ์ สมดุลของแรง การประยกุตส์มการสมดุลกบั
โครงสร้างและเคร่ืองจกัรจุดศูนยถ่์วงทฤษฏีของแปปปัสคานกลศาสตร์ของไหลความฝืดการวเิคราะห์
โดยใชห้ลกัของงานเสมือนเสถียรภาพของสมดุลเคเบิลโมเมนตค์วามเฉ่ือยของพื้นท่ีโมเมนตค์วามเฉ่ือย
ของมวลความรู้เบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์หาโมเมนตด์ดัแรงเฉือนและการโก่งตวั 
 
วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
     การน าเสนอและการวิเคราะห์ขอ้มูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่ม
ตวัอยา่ง การประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การใชว้ิธีการทางสถิติในการแกไ้ขปัญหา การประยุกตส์ถิติในเชิง
วศิวกรรม 
 
วก. 454 วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
ME 454 Introduction to Finite Element Method 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 350 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหน้าภาควิชาฯ 
คณิตศาสตร์พื้นฐานและเมตริกซ์  ล าดบัขั้นตอนในการใชว้ธีิการไฟไนตเ์อลิเมนต ์ การประดิษฐ์

สมการของเอลิเมนตโ์ดยการใชว้ิธีการแบบโดยตรง  วิธีการแปรผนัและวิธีการถ่วงน ้ าหนกัเศษตกคา้ง  
ลกัษณะของไฟไนตเ์อลิเมนตแ์บบต่าง ๆ ในหน่ึง  สอง  สามมิติ  และฟังก์ชนัการประมาณค่าภายใน  
การน าวิธีการไฟไนตเ์อลิเมนตไ์ปประยุกตแ์กปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง  การถ่ายเทความร้อนและการ
ไหลของของไหล 
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วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า 3 (3-0-6) 
LE 345 Semiconductor Fabrication Technology  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.341 
 เทคโนโลยีการผลิตไอซี การปลูกผลึก การสร้างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของไอ การสร้างชั้น
เอพิแทกซีในเฟสของของเหลว  การสร้างชั้นเอพิแทกซีดว้ยล าโมเลกุล การสร้างชั้นออกไซด์ดว้ยความ
ร้อน  การแพร่ซึมดว้ยความร้อน  อิออนอิมพลานเทชนั  การพอกพูนดว้ยไอสารเคมี การท าขั้วโลหะ  ลิ
โทกราฟฟี  แอนนิลลิง  แอสเซมบลีและการแพก็เก็จ  แนวโนม้ในอนาคต 
 
วฟ.483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ    3 (3-0-6) 
LE 483   Process Instrumentation  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.380 
แนะน าอุปกรณ์ควบคุมและการวดั แทรนส์ดิวเซอร์แบบแอนะล็อกและดิจิทลั  เทคนิคการวดั

ความดนัเคร่ืองส่งความดนัดิฟเฟอเรนเชียล การวดัการไหลของไหล รวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
และวธีิพิเศษ  การวดัอุณหภูมิ รวมถึงวิธีไร้ไฟฟ้า วิธีทางไฟฟ้า และวิธีการแผรั่งสี ชนิดของการวดัระดบั
ของเหลว การวดัระดบัของเหลวโดยตรง การวดัระดบัของเหลวทางออ้ม รวมถึงวธีิความดนัอุทกสถิต วิธี
ทางไฟฟ้าและวธีิพิเศษ  ตวัควบคุมสัญนิยม 
 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต      3(3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 บทน าเก่ียวกบัฮาร์ดไดร์ฟ  โครงสร้างของ ฮาร์ดไดร์ฟ  การเขียนและอ่านขอ้มูล  โครงสร้าง
ของหวัอ่าน/เขียนและแผน่เก็บขอ้มูล  การแปลงสนามแม่เหล็กเป็นขอ้มูลทางไฟฟ้า  สายการผลิต ฮาร์ด
ไดร์ฟและวิธีทดสอบ Electrostatic discharge (ESD) ห้องสะอาด (cleanroom) และการควบคุม  การ
ติดต่อกบัคอมพิวเตอร์ (Interface) การเยีย่มชมโรงงานผลิต 
 
วอ.418  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 418 Project Feasibility Study  
  วชิาบงัคบัก่อน  :  เคยศึกษา  วอ.302 
   แนวคิดของการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การศึกษาดา้นการตลาด วศิวกรรม           
การบริหาร การเงิน และผลกระทบอ่ืนๆ ศึกษาตวัอยา่งความเป็นไปไดข้องโครงการ การประเมิน
โครงการใหมี้ความเหมาะสมทั้งในดา้นเศรษฐศาสตร์และวศิวกรรม การประยกุตใ์ชก้บัโครงการจริง
ในทางอุตสาหกรรม
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วอ.425 วศิวกรรมพอลิเมอร์  3  (3-0-6) 
IE 425 Polymer Engineering 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้วอ.121 
  หลกัการของโพลิเมอร์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงวิศวกรรม ในหัวขอ้เร่ืองโครงสร้างของวสัดุ
โพลิเมอร์ สมบติัทางกลและทางความร้อนของโพลิเมอร์ สมบติัวิสโคอีลาสติก การแตกหักและการ
เสริมแรงในโพลิเมอร์ นาโนโพลิเมอร์และโพลิเมอร์ในเทคโนโลยขีั้นสูง 
 
วอ.457  เทคโนโลยพีลาสติก  3  (3-0-6) 
IE 457 Plastics Technology  
  วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้วอ. 121 
  แนะน าอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้ งแนวความคิดเบ้ืองต้นของพลาสติกและการข้ึนรูป
ผลิตภณัฑ์  หลกัการไหลของพลาสติกในกระบวนการข้ึนรูปและการประยุกต์ใชใ้นวิศวกรรมการผลิต
พลาสติก  การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกเบ้ืองตน้  การข้ึนรูปพลาสติกดว้ยวิธีการอดัรีด การฉีด การ
เป่า การกดอดั และเทอร์โมฟอร์มม่ิง 
 
สษ.210 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
EL 210 English for Engineering I 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
  พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในดา้นวิศวกรรม โดยเน้นทกัษะ
การอ่าน การเขียน การฟังและการพดูจากต ารา บทความและเอกสารต่างๆ ท่ีมีความยาวระดบัปานกลาง 
 
สษ.310 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2 3 (3-0-6) 
EL 310 English for Engineering II   

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 210 
พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเชิง วิศวกรรม โดยเน้นทกัษะการอ่านส่ิงตีพิมพ์

ต่างๆ ท่ีมีความยาวข้ึนและทกัษะการเขียนบรรยายหรือ อธิบาย ตลอดจนการฟังและการพูดท่ีเก่ียวกบั 
งานวศิวกรรม เนน้ทกัษะการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
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ค.131 พีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 131  Applied Linear Algebra 

วชิาบงัคบัก่อน  : - 
ทฤษฎีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์เฮอร์มิเทียน และยนิูแทรีเมทริกซ์ การแยกตวัประกอบแบบแอลย ู

ปริภูมิเวกเตอร์ อิสระเชิงเส้น มิติ ค่าล าดบัชั้นของเมทริกซ์ การประยกุตข์องเมทริกซ์ในการแกร้ะบบ
สมการเชิงเส้น เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์มิแนนต ์ หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณ
ภายใน ส่วนเติมเตม็เชิงตั้งฉากและก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉพาะเวกเตอร์เฉพาะและการประยกุต ์การท า
ใหเ้ป็นเมทริกซ์ทแยงมุม เทนเซอร์เบ้ืองตน้ ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ 
  หมายเหตุ  ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก  าลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.236 
 
ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์  3(3-0-6) 
MA251 Numerical Methods and Applications 
  วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.214 
 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการตวัแปรเดียว การประมาณพหุนาม การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์
โดยวธีิเชิงตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัและตวัอยา่งการน าไปใชแ้กปั้ญหาทาง
วิศวกรรม การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด   การหาผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและ
โดยวิธีท าซ ้ า  การค านวณเชิงตวัเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  สมาชิกจ ากดั  การแกปั้ญหาทาง
วศิวกรรมโดยใชว้ธีิเชิงตวัเลขและโปรแกรมส าเร็จรูป 
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      3.1.5.2   ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain 
understanding of the concept of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-
development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues 
in their society through real-life practices. 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, 
intellectual and creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the 
problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, violence, 
wars, and various world crises so that we can live well in a changing world. 
 

มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role 
for society.     The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the 
separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the 
explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and 
major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is the 
analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual, 
group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
              To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for 
scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as 
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well as the impacts of science and technology on economies, societies and environments.  Current 
issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics and human values. 
 
มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
              Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and 
application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development 
methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
ท.161 การใชภ้าษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
              Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on 
drawing the main idea, communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to 

enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ 
for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four 
basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing. 

 
สษ.171  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 

Prerequisite  : Have earned credits of  EL 070 or  Language  Institute  placement 

An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ 
English proficiency at a higher level. 

 
สษ.172  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 

Prerequisite  :  Have earned credits of  EL 171  or  Language  Institute  placement 
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 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more 
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing. 
 

ส่วนที ่2 

วท.123  เคมีพื้นฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
 Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and 
Transition Elements, Gases, Liquids and Solutions, Solids, Thermodynamics, Chemical Kinetics, 
Chemical Equilibrium and Acid-Base Equilibrium, Electrochemistry, Organic Chemistry. 

 
วท.173  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 Prerequisite:  Have taken SC 123 or taking SC 123 in the same semester  
 Experiments related to the contents in SC 123 
 

สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 

Prerequisite: Have earned credits of  EL 172 

Preparing and training students for careers; using business English reading, writing,  
speaking and listening in the work-related contexts. 
 
บังคับเลอืก 1 วชิา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
 
วค.106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
           Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of 
pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and 
energy. Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy consumption in Thailand. 
Energy consumption in transportation, industries, and buildings. Sustainability of energy for Thailand. 
Electricity generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar energy. Biomass for 
energy. Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear energy. 
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วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading 
information. Report writing: Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-writing in 
tables and figures. Units, Symbols and Mathematical equations. Terminology and transliterate, 
Presentation skills and techniques for presentation. 
 
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in the 
following Titles: (1) Persons  (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic acts 
(general principles, declaration of will, void and voidable acts)  (4) Obligations and contracts 
 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  3 (3-0-6) 
LA 249  Introduction to Intellectual Property 
        This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the 
protection of ‚creation of the mind of human-beings‛, justifications and needs for the protection and 
benefits to be derived from the protection of this kind of property, the enforcement of rights flowing 
from the protection. For this purpose, examples will be drawn from existing intellectual property law, 
in particular, such legislation most central to the daily life of students e.g. the copyright law and the 
trademarks law. 
 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction of Business 
 The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, 
namely finance, accounting, marketing, human resource and production management, and 
management information system, placed within organizational, forms of businesses, environmental, 
legal and managerial context.  Underlying business concepts will be discovered through the study of 
real-world examples and fundamental business plans.   
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ทม.201 หลกัการบริหาร    3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, 
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics 
 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 

 A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory of 
value and price determination. An introduction to the theory of consumption and production leading 
to the determination of supply and demand of goods and services. Price determination and allocation 
efficiency in perfectly and imperfectly competitive markets. 
 
2. วชิาเฉพาะ 
          (1.1)  วชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 
            Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and 
fractures, fluids, oscillations, waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of gases, the 
first and the second laws of thermodynamics. 
 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

Prerequisite:  Have taken SC 133 
Electric charge and electric fields, Gauss’ law, electric potential, capacitance, dielectrics, 

electric current, DC circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic induction and 
Faraday’s law, inductors, AC circuits, electromagnetic theory and applications, light, lenses and optical 
instruments, reflection, refraction, diffraction, interference and polarization, modern physics. 

 
วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
  Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, momentum, 
waves and heat. 
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วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, optics 
and modern physics. 
 
ค.111 แคลคูลสัพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 
   The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, 
continuity, the derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its 
applications, series, Taylor’s Theorem and its applications 

Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA 218 
 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

 Prerequisite: Have earned credits of MA111 
 Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of 
coordinates, polar coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, 
multiple integrals, scalar fields and vector fields, derivative of  vector valued functions, integration in 
the vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace 
analysis and theirs applications. 
 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 

 Prerequisite:  Have earned credits of  MA112 or MA113 
 First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear 

differential equations, nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential equations of higher 
order, series solution of linear differential equations, special functions, partial differential equations, 
the Laplace transform and Fourier transform, introduction to nonlinear differential equations, 
applications engineering problem solving. 
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     (1.2) วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 
             Prerequisite : - 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work 
preparation.  Applied geometry.  Dimensioning and description.  Orthographic  drawing.  Pictorial 
drawing.  Freehand  sketchin.  Sectioning.  Computer aided  drawing. 
 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
               Prerequisite : - 
   Ethical issues relevant to the engineering profession.  Potential impact of technoloty transfers 
and implementation with respect to society and its members.  Potential problems that may arise are 
studied along with possible ways to prevent them from occurring and ways to deal with them once they 
occur. 
 
วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 

Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and courses 
in engineering, Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests and 
experiments, Engineers and society and environment, Computers in engineering. 
 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
Prerequisite  :  - 
  Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, 
rubber, wood and concrete.  Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties testing.  
Relation of microstructure and macrostructure with material properties.  Manufacturing processes of 
materials.  Effects of  heat treatment on microstructure and properties of material.
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วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
 

 
 

วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน    3 (3-0-6) 
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy 

  Prerequisite: - 
          Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of 
pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and energy. 
Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy consumption in Thailand. Energy 
consumption in transportation, industries, and buildings. Sustainability of energy for Thailand. Electricity 
generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar energy. Biomass for energy. 
Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear energy. 
 
วค. 200 เคมีวิเคราะห์                                                                    3 (3-0-6) 
AE 200 Analytical Chemistry 

 Prerequisite: - 
Fundamental of calculation in analytical chemistry. Gravimetric analysis. Volumetric analysis. 

Titrations. Quantum chemistry and principles of selected analytical instrument. 
 
วค. 201 เคมีเชิงฟิสิกส์        3 (3-0-6) 
AE 201 Physical Chemistry 

  Prerequisite: - 
 Fundamental of thermodynamics. Thermodyanamic functions. Electrochemistry. Chemical 
kinetics. Adsorption. Lattice. 
 
วค. 202 เคมีอินทรีย ์        3  (3-0-6) 
AE 202  Organic Chemistry 

  Prerequisite: - 
 Bonding in organic molecules.  Classes and nomenclature of organic compounds. Characteristic 
reactions of organic compounds.  Reaction mechanism.  Stereochemistry. Inductive effect, steric effect, 
and resonance effect. Nucleophilic addition and substitution.  Elimination reaction.  Electrophilic 
addition and substitution. 
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วค. 205 สมดุลมวลสารและพลงังาน       3 (3-0-6) 
AE 205 Material and Energy Balances 

  Prerequisite: - 
 Elementary principles of material and energy balances for chemical processes, both with and 
without chemical reactions.  Fundamentals of selected unit operations.  Collection, determination, and 
calculations of data required for material and energy balances.  Applications of fundamental 
thermodynamic principles on material and energy balance problems. 
 
วค.  211 เธอร์โมไดนามิกส์        3 (3-0-6) 
AE  211 Thermodynamics  

  Prerequisite: - 
 Introduction to thermodynamics and engineering thermodynamics. Definitions of some 
technical terms related to engineering thermodynamics. Properties of pure substances.  Equation of state 
of ideal and real gases. Compressibility. Thermodynamic diagrams and tables. First law of 
thermodynamics for closed system and for control volume. Second law of thermodynamics. Entropy. 
Applications of first law, second law and entropy on thermodynamics. Calculations for real processes. 
 (For students outside the Department of Chemical Engineering) 
 
วค. 213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 1     3 (3-0-6) 
AE 213  Chemical Engineering Thermodynamics I 

Prerequisite: - 
The first law of thermodynamics for closed systems.  Ideal gas behavior.  Properties of pure 

substances.   Equation of state for ideal and real gases.  Applications of the first law to open systems.  
The second law of thermodynamics.  Entropy. Carnot cycle. Heating and cooling systems.  Applications 
of thermodynamic equations. 
 
วค. 233 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering   
 Prerequisite: Have earned credits of  MA 214 
 Fluid statics. Compressible and incompressible fluids. Mass, momentum, and energy balances 
for macroscopic and microscopic systems. Flow in pipes. Flow around submerged objects. Flow through 
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porous media. Navier-Stoke equations. Introduction to boundary layer theory. Flow of non-Newtonian 
fluids. Bernoulli’s Equation. Fluid flow measurement. Pump and other fluid-moving machines. 
Sedimentation. Agiation. Filtration. 
 
วค. 284 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 1     1 (0-3-0)  
AE 284  Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I 

Prerequisite: - 
Selected topics in gravimetric analysis, volumetric analysis (including acid-base, precipitation, 

and oxidation-reduction titrations), and qualitative analysis.  Selected topics in physical chemistry such 
as thermodynamics (enthalpy of reaction, chemical equilibrium, and chemical kinetics) 
 
วค. 285 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 2     1 (0-3-0) 
AE 285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II 
 Prerequisite: Have earned credits of  AE 284 
 Selected topics in organic synthesis and separation of organic compounds using processes such 
as crystallization, extraction, and distillation. 
 
วค. 306 เคมีอนินทรีย ์        3 (3-0-6) 
AE 306 Inorganic Chemistry 

Prerequisite: - 
A study of the properties of main group elements and transition elements in the periodic table 

and their compounds.  Group theory and inorganic compounds such as the coordination compounds, the 
organometallic compounds, the cluster compound and the solid-state compounds. 
 
วค. 314  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 2     3 (3-0-6) 
AE 314 Chemical Engineering Thermodynamics II 

Prerequisite: Have earned credits of  AE 213 or AE 211 
Thermodynamic properties of pure substances and mixtures.  Thermodynamic property 

relations.  Thermodynamics of various types of solutions.  Phase equilibria.  Chemical reaction 
equilibria. 
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วค. 315 วศิวกรรมปฏิกิริยา       3 (3-0-6) 
AE 315 Reaction Engineering  
 Prerequisite: Have earned credits of  MA 111 

Development and application of the theory of chemical kinetics including collision and transition 
state. Interpretation of chemical rate and selectivity data in homogeneous reaction systems. Design and 
sizing of ideal and non-ideal chemical reactors. Distributions of residence times for chemical reactors. 
Reactor design of non-isothermal systems. Introduction to kinetics of surface-catalyzed reactions and 
mass-transfer limitation.   
 
วค.  317 วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา       3 (3-0-6) 
AE 317 Catalysis Engineering 

Prerequisite: - 
Classifications of catalysts. Catalyst structures and their preparation techniques. Catalyst 

characterizations and deactivations. Utilizations of catalysts for petrochemicals, alternative energy and 
environmental aspects. 
 
วค. 323 ความปลอดภยัทางวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE 323 Chemical Engineering Safety 

Prerequisite: - 
Principles of safety and loss prevention in plant.  Types of accidents in chemical plants. 

Chemical Exposure to people and environment.  Information on regulation, prevention and control of 
chemical hazards during operations and storage. Instrumentation for safe operations. HAZOP Analysis 
for Safety.  Dispersion calculations.  Risk in the workplace.  Applications of transport phenomena to 
predicting long-term effects of chemical pollutants on environmental quality. 
 
วค. 326 การป้องกนัมลพิษ                 3 (3-0-6) 
AE 326 Pollution Prevention  

Prerequisite: - 
The continuous application of an integration of preventative environmental and business 

strategies. Conserving raw materials, water and energy; eliminating toxic and dangerous raw materials, 
and reducing the quantity of toxicity of all emissions and waters at source during the production process.  
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Life Cycle Assessment technique. Cleaner Technology. 
วค. 327 ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE 327 Biology for Chemical Engineering 

Prerequisite: - 
Chemical composition of an organism. Macromolecules of life. DNA. RNA. Protein structures. 

Cells and processes inside the cells. Cell membrane and transport mechanism. Genome project. Cell 
communication. Cell division. Stem cells and tissue engineering. 
 
วค. 328 วศิวกรรมชีวเคมี        3 (3-0-6) 
AE 328 Biochemical Engineering 

Prerequisite:  Have earned credits of  AE 315 
Application of basic chemical engineering principles to biochemical and biological process 

industries. Relevant basic concepts of microbiology, biochemistry, and molecular genetics. Soluble and 
immobilized enzyme kinetics, cell growth kinetics, microbial cultures. Bioreactor design and analysis. 
Instrumentation and control. Biological product recovery and separation. 
 
วค.  329 การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ์     3 (3-0-6) 
AE 329 Life Cycle Assessment 

Prerequisite: - 
Principle of Life Cycle Assessment and its application.  Goal and scope definition including 

inventory and impact assessment in terms of quantitative analysis. Life cycle assessment methodology 
and interpretation. Computer simulation of product systems.  Comparison of environmental impacts of 
products. 

 
วค. 334  การถ่ายโอนมวล                 3 (3-0-6) 
AE 334 Mass Transfer 
 Prerequisite: Have earned credits of  AE 205 and MA 214 
Macroscopic mass balance and component balance. Mechanism of mass transfer. Fick’s first law of 
diffusion. Steady diffusion. Mass transfer coefficient and interfacial mass transport. Simultaneous heat 
and mass transfer. Mass transfer with a chemical reaction.  Mass transfer equipment.  Absorption. 
Adsorption.  Humidification. Cooling tower. Drying. Evaporation.  Fluidization. Membrane separation. 
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วค. 335  กระบวนการแยก                 3 (3-0-6) 
AE 335  Separation Processes 

Prerequisite: Have earned credits of  AE 205  
Introduction to separation processes based on phase equilibria, and rate processes.  Emphasis on 

analysis and modeling of separation processes.  Staged and countercurrent operations such as distillation 
and extraction. 
 
วค.  346 เทคโนโลยกีารน ากลบัมาใชใ้หม่ของพลาสติกและของเหลือใช ้           3 (3-0-6) 
AE 346 Plastic and Waste Recycling Technology 

Prerequisite: - 
Basic methods for recycling and reuse of agro-industrial wastes.  Recycling technology focusing 

on composite plastics and rubbers.  Plastic collections and separations.  Cost and markets for recycled 
plastics.  Examples of recycling and reuses, including recycling of automobile tires. 

 
วค. 347 เคมีวสัดุขั้นสูง                                                                                     3 (3-0-6)               
AE 347 Advanced Material Chemistry 

Prerequisite: - 
Inorganic and organic materials which have special properties. Nanomaterials for 

superconductors. Self-replicating materials. Biomaterials such as biocompatible polymers  for synthetic 
organs and drug delivery systems. Materials for sustainable environments and energy. Materials for 
display, electronics and electrical applications. Relation between chemical structures and properties of 
materials. Basic analytical methods in determining structures and properties of materials. 
 
วค.  348 เทคโนโลยกีารกดักร่อน                3 (3-0-6)  
AE 348 Corrosion Technology 

Prerequisite: - 
Corrosion phenomena and definitions.  Electrochemical aspects including reaction mechanisms.  

Thermodynamics and kinetics of corrosion processes. Cathodic and anodic protection.  Coatings and 
inhibitors. Materials selection and uses. 
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วค.  349 นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองตน้                3 (3-0-6) 
AE 349 Introductory Nanotechnology 

Prerequisite: - 
 Importance and evolution of nanotechnology. Biomimic nanotechnology. Atoms and 

molecules. Properties of nanomaterials. Nanofabrication in laboratory and in industries. Nanoparticles 
and their applications. Nanofibers and their applications. Nanoelectronics. Nanobiotechnology. 
Nanomaterials and nanocomposites. 

 
วค. 351 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี              3 (3-0-6) 
AE 351  Heat Transfer for Chemical Engineering 

 Prerequisite:  Have earned credits of  AE 233 
 Theories and applications of heat transport phenomena, emphasizing analogies and 

contrasts to momentum transport. Fourier’s law.  Steady and transient thermal conduction.  Heat 
transfer from extended surfaces.  Heat transfer coefficients.  Condensation and boiling.  Radiation 
and convection. Conceptual design of heat transfer equipments. 
 
วค. 356 การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม                 3 (3-0-6) 
AE 356 Environmental Combustion  

Prerequisite: - 
Fundamentals of thermodynamic and chemical kinetic principles for combustion processes.  

Analytical techniques for monitoring pollutant emissions.  Quantitative calculations of pollutant 
emissions during combustion.  Emission control techniques.  Laws and regulations concerning pollutant 
emissions.  Combustion and energy conversion technologies for reducing pollutant emissions. 
 
วค. 357 เทคโนโลยปิีโตรเลียม       3 (3-0-6) 
AE 357 Petroleum Technology 

Prerequisite: - 
The origin of petroleum; Nature and chemistry of petroleum. Distillation and crude distillation 

unit. Various petroleum derivatives. Chemical and physical properties of petroleum derivatives. Main 
properties and calculation of petroleum derivatives. 
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วค. 358 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ        3 (3-0-6) 
AE 358 Natural Gas Processing 

 Prerequisite: Senior Standing or Permission from Instructor 
 Status and products of natural gases. Gas separation plant and simulation systems for steady 
state and dynamic conditions.   
 
วค. 359 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี       3 (3-0-6) 
AE 359 Petrochemical Industry 

Prerequisite: - 
Fundamental of petroleum industry.  Raw materials and sources.  Main Petrochemical production 

processes such as ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene and xylenes. 
 
วค. 368 การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวศิวกรรมเคมี              3 (3-0-6) 
AE 368 Design of Experiments for Chemical Engineering  

Prerequisite: - 
Fundamentals of design of experiments and data collection.  Applications of principles 

experimental design and data collection for chemical engineering processes.  Applications of full and 
fractional factorial design for process screening tests. 

 
วค. 369  การจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 369 Chemical Engineering Process Simulation 

Prerequisite: - 
Process simulations by using a well-known commercial software to study the effects of various 

factors in chemical engineering processes. 
 
วค.  371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยีย่มชมโรงงาน   3(3-0-6) 
AE 371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips 

Prerequisite: - 
Topics including various kinds of chemical processes, raw materials, energy supplies, types of 

unit operations. Plant safety and environmental implications in processes. Site visits for various 
industries to gain perspective knowledge of chemical processes. 
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วค. 373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 373 Chemical Engineering Management and Economics 

Prerequisite: - 
Studies of practical aspects of management with production facility, especially for 

chemical and related industries, by utilizing the quantitative, economical and system approaches. 
The topics including time value of money, chemical process equipment cost estimation and 
economic evaluation in chemical engineering plant design and for alternative selection of 
chemical processes, linear programming, decision making, inventory management, forecasting, 
aggregate planning, material requirement planning and other up-to-date interests. 
 
วค. 376 การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม                                     3 (3-0-6) 
AE 376 Energy Management and Conservation in industries 

Prerequisite: - 
Law and Regulation related to energy management and conservation for designated industries. 

Fundamental of heat and power for devices. Energy management and conservation on boiler, air 
compressor, pump, fan, dryer, etc. 
 
วค. 377 พื้นฐานเคร่ืองมือวดัและควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี            3 (3-0-6) 
AE 377  Fundamental of Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical Industries 

  Prerequisite: - 
 Overview of process design and commissioning in chemical and petrochemical industries.  

Analysis and design of Process Flow and Process and Instrument diagram (PFD and P&ID). 
Basic instrument and instrument selection for process measurement and control. Industrial 
measurement and measuring instrument for temperature, pressure, level, and flow. Basic design 
of piping, pump, vessel and high pressure vessel. 
วค. 381 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1      1 (0-3-0) 
AE 381 Chemical Engineering Laboratory I 

 Prerequisite: Have earned credits of  AE 233 and AE 351 
 The topics of the laboratory includes physicochemical properties of materials, fluid mechanics, 
heat, kinetics and mass transfer experiments illustrating principles and applications of transport 
phenomena in chemical engineering practices.  Some lectures on experimental design, instrumentation, 
laboratory safety, and report writing.   
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วค. 391 การฝึกงาน     0 (Not less than 240 hours per semester) 
AE 391 Industrial Training         

Prerequisite: Junior or Higher Standing with taking the English Test according to Faculty of 
Engineering Requirement or Permission from Instructor 
 Practical training in an industry or a research laboratory with permission from the department or 
instructor during summer session for not less than 6 weeks or 240 hours. A written report must be 
submitted to the department. Measuring level is ‚S‛ or ‚U‛. Enrollment with another course is not 
allowed. 
 

วค.  406 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1      3 (3-0-6) 
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I 
 Prerequisite: Permission from Instructor 
 Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering. 
 

วค.  407 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2      3 (3-0-6) 
AE 407 Special Topics in Chemical Engineering II 
 Prerequisite: Permission from Instructor 
 Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering 
 
วค.  416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์      3 (3-0-6) 
AE 416 Chemical Engineering Reactor Design 
 Prerequisite: Have earned credits of  AE 315 
 Applying concepts of reaction kinetics and heterogeneous catalysis for both simple and 
complex reactions. Kinetics and mechanism of both catalyzed and uncatalyzed reactions, the effect of 
bulk and pore diffusion; Analysis of heterogeneous reactors. Techniques for experimentation, and 
interpretation of reaction data. 
 
วค. 422  การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม                3 (3-0-6) 
AE 422  Industrial Waste Treatment 

Prerequisite: - 
Industrial processes and waste characteristics including wastewater, air pollution, and solid 

waste. Impacts of environmental pollution. Regulations and departments in charge. Industrial 
waste treatment by physical, chemical, and biological methods. Design of waste treatment units. 
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วค 427    มลพิษทางอากาศ        3 (3-0-6) 
AE 427    Air Pollution 

Prerequisite: - 
Definitions and air pollution phenomena. Quality standard of air in atmosphere. Emission 

standard in Thailand. Air pollution management. Techniques for detection of air pollution. Meteorology 
and air pollution modeling. Air pollution estimation and design for air pollution control equipment. 
 
วค.  447 เทคโนโลยพีอลิเมอร์       3 (3-0-6) 
AE 447 Polymer Technology  

 Prerequisite: - 
 Origin of polymers and nomenclature. Physical and chemical properties of polymeric materials. 
Polymer reaction and polymerization techniques. Overview of different polymer processing techniques. 
 
วค. 461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                 3 (3-0-6) 
AE 461 Process Dynamics and  Control   

Prerequisite: Have earned credits of  AE 205 and MA 214 
Analysis of chemical process dynamics whose behavior is linear or linearized.  Process stability 

analysis.  Design of PID controllers.  Selections of control and manipulated variables.  Root locus, Bode 
and Nyquist plots.  Implementations of computer control systems on laboratory processes and process 
simulations. 
 
วค.  466 วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE 466  Mathematical Techniques for Chemical Engineering  

 Prerequisite: - 
 Theory of matrices. Determinants. Systems of linear equations. Eigenvalues, eigenvectors and 
applications to least squares and stage processes.  Fourier series. Power, Bessel, Runge-Kutta. Laplace 
and Z transforms and applications.  Finite differences approximations and Crank-Nicholson.  
Applications to chemical engineering problems in fluid flows, heat transfers, mass transfers and chemical 
reactor analysis. 
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วค.  467   เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทางวศิวกรรมเคมี    3 (3-0-6) 
AE 467 Optimization for Chemical Engineering  

 Prerequisite: - 
 Application on optimization methods to engineering problems in equipment design, operations, 
statistics, control, engineering economics, and scheduling. Concept of optimization emphasizing on 
problem statement, model formulation and solution analysis with sufficient details on existing algorithms 
such as linear and nonlinear programming, and statistical experimental design. Post-optimality analysis. 
Use of software to solve problems. 
 
วค.474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน   3 (3-0-6) 
AE 474 Chemical Process and Plant Design  

Prerequisite: Have earned credits of  AE 334, AE 335 and AE 351 
A systematic procedure for designing flowsheets of chemical processes.  A comprehensive 

design of a specific process. Project Management, environmental and safety considerations, energy used 
in plant design, process design project of a complex chemical plant. 
 
วค. 477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) 
AE 477 Ecodesign  

 Prerequisite: - 
 Definitions of ecodesign. Product modeling and principle of environmental design. Life cycle 
thinking. Ecodesign tools. EQFD and EBM. Ecodesign strategies and ecodesign ideas. Environmental 
communication and ecolabel. 
 
วค. 482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2      1 (0-3-0) 
AE 482 Chemical Engineering Laboratory II 
 Prerequisite: Have earned credits of  AE 335 
 Laboratory investigation of equipment design for separation based on principles of fluid 
mechanics, heat and mass transfer operations with safety cautions. The students are encouraged to 
initiate and plan the experiment themselves according to the objectives given for each experiment, for 
example,  absorption, adsorption, distillation, and filtration. 
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วค.  491 สัมมนาทางวศิวกรรมเคมี                                                                        1 (0-3-0) 
AE 491 Chemical Engineering Seminar 
 Prerequisite: Senior Standing or Permission from Instructor  
A seminar is individually given by a student on recent development of research concerning with various 
fields in chemical engineering. The evaluation is based on the presentation and the report written with 
correct Thai and English grammar as well as the analysis and discussion supported by engineering 
knowledge from year 1-3.  
 
วค. 507  หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3                3 (3-0-6) 
AE 507 Special Topics in Chemical Engineering III 
 Prerequisite: Permission from Instructor 
 Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering. 
 
วค. 508  หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4                3 (3-0-6) 
AE 508 Special Topics in Chemical Engineering IV 
 Prerequisite: Permission from Instructor 
 Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering. 
 
วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี               2 (2-0-4) 
AE 586 Writing Chemical Engineering Articles   
Prerequisite: Have earned credits of  AE 596    
  

            The student writes an article on any subject of chemical engineering. The article may be a review 
on an interesting technical issue or based mainly on the student’s research. The practice is meant to 
enhance the writing skill up to standard with correct  usages. 
 
วค.  596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1                 1 (0-2-1) 
AE 596 Research for Undergraduates I   

Prerequisite: Senior Standing with Passing the English Training according to Faculty of 
Engineering Requirement or Receiving  TU-GET Score not less than 300 and Have Taken the Major 
Courses Required by the Curriculum at least 43 Credits and Permission from Instructor  

The students are trained to do research in the fields of chemical engineering to bring up a new 
understanding or develop existing ideas and apply those for industrial purposes. The process begins with 
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a revision of past related research, followed by learning about research methodology and proposal 
preparation for a research project. The evaluation is up to both the advisor who considers the academic 
quality of the proposal and the committee who consider how well the students present their ideas and 
how well they understand the research problems. 
 
วค.  597 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2                3 (0-9-0) 
AE 597 Research for Undergraduates II    

Prerequisite: Have Earned Credits for AE 596  
The students have to continue their research of same topics they presented in AE 596 in order to 

acquire a new understanding or develop ideas for industrial applications. Based on the work that they 
have done, students have to write up an undergraduate theses. The evaluation process involves the 
participation of both the advisor who considers the quality of the research work and the potential to be 
publicly presented or published and the committee who considers how well the presentation is and how 
well the students express their understanding. 
 
วค.598 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี                 3 (0-6-3) 
AE 598 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering  

Prerequisite: Senior Standing with Passing the English Training according to Faculty of 
Engineering Requirement or Receiving  TU-GET Score not less than 300 and Have Taken the Major 
Courses Required by the Curriculum at least 43 Credits and Permission from Instructor  

The student must pass the requirement before beginning the co-operative education. Selected 
topics should be suitable for chemical engineers and workplace and up to date. The student is allowed to 
work in a chemical industry at least 160 hours under the supervision of industrial supervisor and the 
faculty staff.  The student will learn about various industrial production processes and raise the problems 
to be solved during his/her practice.  
          The student must submit the proposal and activity plan for AE 599. The proposal contains the 
expected outcomes and benefits, the possibility and research plan.  
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วค.599 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี                6 (ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 
AE 599 Co-operative Education in Chemical Engineering  
 Prerequisite: Have Earned Credits for AE598 
 The student continues working in the chemical industrial at least 600 hours under supervision of 
industrial supervisor and the faculty staff.  The output of the project has to be in any appropriate form 
such as a written report or an oral presentation to an academic committee.  

 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาอืน่และคณะอืน่ 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 Basic D.C. and A.C. circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction 
to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of three-phase system; method of 
power transmission; introduction to some basic electrical instruments. 

 (This course for students in Mechanical, Chemical, and Industrial Engineering) 
 
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้     1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 Prerequisite : Have earned credits or taking LE209  in the same semester 
 This course focuses on practicing skills in basic electrical engineering. Learn how to use 
equipments and some electrical elements. Connect  some electrical circuits. Identify, analyze and solve 
some basic problems in electrical circuits and electronics. Learn how to use basic circuit and electronic 
software. 

 (This course for students in Mechanical, Chemical, Industrial and Civil Engineering) 
 
วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์   3 (3-0-6) 
CE 202  Engineering Mechanics – Statics 
 Prerequisite:  Have earned credits of SC 133 

Force analysis; Newton’s law of motion; resultant; Equilibrium of forces; Application of 
equilibrium equations for structures and machines; Center of gravity; Theorems of Pappus. Beams; 
Friction; Virtual workand stability; Moment of inertia of an area, mass; Introduction for bending 
moment, shear and deflection 
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วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
  Prerequisite  :  - 
  Presenting and analyzing data. Probability theory. Statistics distribution. Sampling theory. 
Estimation theory statistical inference. Hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis 
and correlation. Using statistical methods as the tool in engineering problem solving. 
 
วก. 454 วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
ME 454 Introduction to Finite Element Method 

   Prerequisite : Have earned credits of ME 350 or Permission from Instructor and Department Head 
  Mathematical preliminaries and matrices, general procedure of the finite element method, 

derivation of finite element equations using; direct approach, variational approach, and method of 
weighted residuals, finite element types in one, two, and three dimensions, and their interpolation 
functions, applications to structural, heat transfer, and fluid flow problems. 
    
วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า 3 (3-0-6) 
LE 345 Semiconductor Fabrication Technology  
 Prerequisite : Have earned credits of  LE341 
  Integrated circuit fabrication technologies: crystal growth, vapor phase epitaxy, liquid phase 
epitaxy, molecular beam epitaxy, thermal oxidation, thermal diffusion, ion implantation, chemical 
vapor deposition, metallization, lithography, annealing, assembly and packaging, future trends.  
 
วฟ. 483    เคร่ืองมือวดักระบวนการ    3 (3-0-6) 
LE 483     Process Instrumentation  

Prerequisite: Have earned credits of  LE380 
Introduction to measurement and control devices; analog and digital transducers; pressure 

measurement techniques; differential pressure transmitter; fluid flow measurement includes primary 
meters, secondary meters and special methods; measurement of temperature includes non-electric 
methods, electric methods and radiation method; types of liquid level measurement, direct liquid level 
measurement, indirect liquid level measurement includes hydrostatic pressure methods, electrical 
methods and special methods; conventional controller. 
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วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต 3(3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE241 
 Hard  drive introduction. Hard disk drive's construction.  Writing and reading data.  
Magnetic recording head & disc.  Recording  channels & head positioning system. Drive 
manufacturing and testing. Electrostatic discharge (ESD). Cleanroom and contamination control. 
Interface. Hard drive Manufacturing visit. 
 
วอ.418  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 3  (3-0-6) 
IE 418 Project Feasibility Study  
  Prerequisite  :  Have taken IE 302 
  Basic concept of project feasibility study. Marketing study. Engineering study. Management 
study. Financial study and other effects. Case studies. Project evaluation in both economical and 
engineering areas. Application of feasibility study in industries. 
 
วอ.425 วศิวกรรมพอลิเมอร์  3  (3-0-6) 
IE 425 Polymer Engineering 
  Prerequisite  :  Have earned credits of IE 121 
  Principles of polymer science and engineering.  Topics include structure of polymeric 
materials, mechanical and thermal properties of polymers, viscoelasticity property, yield and fracture, 
reinforced polymers, nanopolymers and polymers for advanced technologies. 

 
วอ.457  เทคโนโลยพีลาสติก  3  (3-0-6) 
IE 457 Plastics Technology  
  Prerequisite  :  Have earned credits of  IE 121 
  Introduction to the plastics industry including fundamental aspects of plastics materials and 
processing.  Principles of rheology involved in the processing of plastics, and their applications in 
plastics process engineering.  Fundamental of injection mold design.  Plastics processing methods 
including extrusion, injection molding, blow molding, compression molding, and thermoforming.   
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สษ.210 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
EL 210 English for Engineering I 

 Prerequisite:   Have earned credits of EL 172 
 Developing English communication skills in engineering contexts with an emphasis on 

reading, writing, listening and speaking using texts, selected passages and other materials of medium 
length. 
 
สษ.310 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2 3 (3-0-6) 
EL 310 English for Engineering II   
 Prerequisite:   Have earned credits of EL 210 
  Developing English skills in engineering contexts with an emphasis on reading longer 
printed materials as well as descriptive and explanatory writing, listening and speaking related to 
engineering; practising presentation skills in English. 
 
ค.131 พีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 131  Applied Linear Algebra 
 Theorems of matrices, Hermitian matrices and unitrary matrices,  LU-fractorizations, 
vector spaces, linear independence, dimensions, rank of matrices, applications of matrices for solving 
systems of linear equations, inverse of  matrices, determinant, Cramer’s Rule, linear transformations, 
inner product spaces, orthogonal complement and least square, eigenvalues, eigenvectors and its 
application, diagonalization of matrices, basic concepts of tensor. 
Note : There is no credit for students who are studying or passed MA236 

 
ค. 251       วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต์    3 (3-0-6) 
MA 251    Numerical Methods and Applications 
 Prerequisite: Have earned credits of MA214 
 Numerical solutions of one variable equations, polynomial interpolation, numerical methods 
of  differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential equations, draw 
examples in engineering problem solving, error analysis, numerical solutions of systems of linear 
equations (direct methods and iteration methods), numerical methods in determining eigenvalues and 
eigenvectors, finite elements, solving engineering problems by using numerical methods and 
mathematical package. 
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3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร    
    

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3100100768427 รองศาสตราจารย ์ ภาณุ  ด่านวานิชกุล Ph.D. 
 

M.Eng. 
 

วศ.บ. 

Chemical Engineering  
 
Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 

 University of  Pennsylvania, 
U.S.A. 
University of  Delaware,  
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2546 
 

2541 
 

2537 
2 3100501910046 รองศาสตราจารย ์ วนัวสิาข ์ สกลภาพ Ph.D. 

 
M.Eng. 

 
วศ.บ. 

Chemical Engineering  
 
Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 

University  of Waterloo, 
Canada 
Colorado State University, 
U.S.A. 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2546 
 

2538 
 

2536 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 3101700601656 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทิพบุษฎ ์ เอกแสงศรี D.Eng. 
 
M.S. 
 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 

Tokyo Institute 
 of Technology, Japan 
New Jersey Institute of 
Technology, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2547 
 

2537 
 

2535 
4. 3302000235320 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วรณี  แพง่จนัทึก D.Eng 

วศ.บ. 
วศิวกรรมเคมี 
วศิวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2551 
2547 

5. 3101400826792 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วรรัตน์  ปัตรประกร D.Eng. 
 

วศ.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 
วศิวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Tokyo Institute of 
Technology,  Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  2548 
 

2539 
2537 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ าทีร่่วมสอนในหลกัสูตร   
 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3101600634510 รองศาสตราจารย ์ ประภสัสร์  วงัศกาญจน์ D.Eng. 
 

M.S.  
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 
เทคโนโลยอีาหารและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

Cleveland State University, 
U.S.A. 
Oregon State University, U.S.A.  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2532 
 

2528 
2524 

2. 3100900248584 รองศาสตราจารย ์ สาธก  ไชยกลุช่ืนสกุล 
 

Ph.D.  
M.Eng. 

 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 

Polytechnic University, U.S.A. 
Stevens Institute of Technology, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 
2537 

 
2535 

3. 4100600053069 รองศาสตราจารย ์ แคทลียา  ปัทมพรหม Ph.D. 
M.Eng. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
 วศิวกรรมเคมี 

University of  Michigan, U.S.A. 
University of Michigan, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2540 
2537 

4. 3100502911470 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

สุพิชชา  รุ่งโรจน์นิมิตชยั Ph.D. 
 

M. Eng. 
B.Eng. 

Material and Life Science 
Engineering 
Material and Life Science  
Applied Chemistry 

Osaka University, Japan 
 
Osaka University, Japan 
Osaka University, Japan 

2546 
 

2544 
2542 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

5. 3100501000023 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

พงศธ์ร  ธูปะเตมีย ์ D.Eng. 
 

M.Eng. 
 

B.Eng. 

Materials Process Engineering 
Hydrocarbon Chemistry 
Engineering. 
Hydrocarbon Chemistry 
Engineering 

Kyushu University, Japan  
 
Kyoto University, Japan  
 
Kyoto University , Japan  

2543 
 

2535 
 

2533 
6. 
 

3101400826792 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วรรัตน์  ปัตรประกร D.Eng. 
 

วศ.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 
วศิวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Tokyo Institute of Technology,  
Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2548 
 

2539 
2537 

7. 3559900130456 รองศาสตราจารย ์ นุรักษ ์  กฤษดานุรักษ ์ Ph.D. 
 

วศ.บ. 

Chemical and Petroleum-
Refining Engineering 
วศิวกรรมเคมี 

Colorado School of Mines, 
U.S.A. 
สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

2539 
 

2532 

8. 3100400836142 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

โปรดปราน สิริธีรศาสน์ วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีวศิวกรรม 
เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอนัดบั
สอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2538 
2534 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

9. 3102001818207 อาจารย ์ ธนิทธ์ิ  พิพฒัพนัธ์ุ M.S. 
 

วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี-เคมีเทคนิค 

Washington University at St. 
Louis, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2541 
 

2531 
10. 3100201289451 อาจารย ์ ไพรัช  อุศุภรัตน์ Ph.D. 

 
วศ.บ. 

Environmental System 
Engineering 
วศิวกรรมเคมี 

University  of Regina,Canada 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552 
 

2540 
11. 3909800880654 ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
หาญพล  พึ่งรัศมี Ph.D. 

 
M.Eng. 

 
วศ.บ. 

Environmental Engineering 
 
Environmental Technology 
and Management 
วศิวกรรมเคมี 

Ajou University, South Korea 
 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2550 
 

2544 
 

2540 
12. 3120100583567 ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
มาลี  สันติคุณาภรณ์ 
 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering   
เทคโนโลยปิีโตรเคมี    
วศิวกรรมเคมี- เคมีเทคนิค 

University of Oklahoma,U.S.A 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2541 
2539 

13. 3909900753689 
 

 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

ภณิดา  ซา้ยขวญั Ph.D. 
 

M.Eng. 

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 

University of Cambridge, 
United Kingdom 
University of Cambridge, 

2551 
 

2547 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

 
B.EA. 

 
Chemical Engineering 

United Kingdom 
University of Cambridge, 
United Kingdom 

 
2546 

14. 3959900235467 
 

อาจารย ์ พชัราภรณ์ ฐิติวงศเ์ศวต Ph.D. 
วท.บ. 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2550 
2546 

15. 3100100768427 รองศาสตราจารย ์ ภาณุ  ด่านวานิชกุล Ph.D. 
 

M.Eng. 
 

วศ.บ. 

Chemical Engineering  
 
Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 

 University of  Pennsylvania, 
U.S.A. 
University of  Delaware,  
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2546 
 

2541 
 

2537 
16. 3100501910046 รองศาสตราจารย ์ วนัวสิาข ์ สกลภาพ Ph.D. 

M.Eng. 
 

วศ.บ. 

Chemical Engineering  
Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 

University  of Waterloo, Canada 
Colorado State University, 
U.S.A. 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 
 

2546 
 

2538 
2536 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

17. 3101700601656 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ทิพบุษฎ ์ เอกแสงศรี D.Eng. 
 

M.S. 
 

วศ.บ. 

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 
 
วศิวกรรมเคมี 

Tokyo Institute 
 of Technology, Japan 
New Jersey Institute of 
Technology, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2547 
 

2537 
 

2535 
18. 3302000235320 ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
วรณี  แพง่จนัทึก D.Eng 

วศ.บ. 
วศิวกรรมเคมี 
วศิวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2551 
2547 

19. TH1626921 ศาสตราจารย ์ Junjiro Kawasaki Ph.D. 
 

M.Eng. 
 

B.Eng. 

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 

Tokyo Institue of Technology, 
Japan 
Tokyo Institue of Technology, 
Japan 
Tokyo Institue of Technology,  
Japan 

2514 
 

2510 
 

2508 

20. 3100501086963 อาจารย ์ บรรพต  ศิริณฎัสมบูรณ์ Ph.D. 
 

B.S. 

Biological Systems 
Engineering 
Chemical Engineering 

University of California, Davis, 
U.S.A. 
University of Michigan, Ann 
Arbor, U.S.A. 

2554 
 

2548 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษามีดงัน้ี 
  1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
  2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือได้
อยา่งเหมาะสม 
  3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
  4) มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์าร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
สถานประกอบการได ้
  5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้
 4.2 ช่วงเวลา 
  วชิาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาท่ี 3  
  วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ฝึกงานในอุตสาหกรรม จ านวน 1 หน่วยกิต ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
จดัเตม็เวลา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ หรือ 240 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั หรือ 
  4.3.2  การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาจดัในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ รวมเวลา 16 สัปดาห์ จดั
เตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  (ถ้ามี) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
วค.  596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1      1 (0-3-1) 
AE 596 Research for Undergraduates I   

นักศึกษาท างานวิจยัในหัวข้อวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพฒันาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยเร่ิมต้นจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมา การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมข้อเสนอ
โครงงานวิจยัในรูปแบบท่ีก าหนด การวดัผลท าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงจะพิจารณาจากคุณภาพของขอ้เสนอโครงงาน 
และคณะกรรมการสอบซ่ึงจะพิจารณาจากความเขา้ใจของนกัศึกษาในงานวิจยัท่ีจะท าและการน าเสนอผลงานวิจยั
เบ้ืองตน้หรือน าเสนอความเป็นไปไดข้องโครงงานวจิยั   
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วค.  597 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2      3 (0-9-3) 
AE 597 Research for Undergraduates  II    

นกัศึกษาท างานวจิยัต่อเน่ืองตามแผนงานหรือขอ้เสนอโครงงานวิจยัท่ีเสนอไวใ้นวิชา วค. 596 เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือพฒันาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรม ก่อนจบวิชาน้ี นกัศึกษาตอ้งเรียบเรียงผลงานวิจยั
ในรูปแบบปริญญานิพนธ์ การวดัผลท าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงจะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจยัและศกัยภาพท่ีจะ
เผยแพร่หรือตีพิมพ ์ และคณะกรรมการสอบซ่ึงจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานวิจยั ความเขา้ใจในงานวิจยัท่ีท าและ
การน าเสนอผลงานวจิยั   
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 มีความคิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 5.2.2 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาสาขาท่ีเรียน
และเก่ียวขอ้ง 
 5.2.3 สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 5.2.4 สามารถสืบคน้ขอ้มูล และ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง  
 5.2.5 รู้จกับทบาทและหนา้ท่ี และ มีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมายในงานกลุ่ม 
 5.2.6 สามารถส่ือสารขอ้มูลทั้งการพดู การเขียนและการส่ือความหมายไดอ้ยา่งดี 
 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
              วค. 596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1  1 หน่วยกิต 
              AE 596 Research for Undergraduates  I  
              วค. 597 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2  3 หน่วยกิต 
              AE 597 Research for Undergraduates  II 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาการวจิยัใหน้กัศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค  าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และ 
ประเมินผล  
 5.5.3 เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกฝนให้รู้จกัการคน้ควา้ เขียนรายงาน และวิธีเสนอรายงาน ต่อท่ีประชุม 
นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานเป็นรูปเล่มและน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการ รายงานจะตอ้งมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ทั้งน้ีจะมีการใหค้วามรู้กบันกัศึกษาในเร่ืองการเขียนบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของรายวชิา วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี จ านวน 2 หน่วยกิต  
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการ และผูเ้รียนก าหนดหัวขอ้และเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบ
มาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลรายวชิา  
  5.6.2 ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
  5.6.3 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการ ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม 
  5.6.4 ผูเ้รียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการ ซ่ึงเขา้ร่วม
ฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
  5.6.6 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการ น าคะแนนทุกส่วนมาประกอบเพื่อประเมินผลการเรียนของ
นกัศึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใชใ้นการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมเคมี 
 
 
 
 
 
ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

- กระตุน้นกัศึกษาในหลกัสูตรดว้ยการจดั
สอบวดัระดบัภาษาองักฤษของนกัศึกษา
ดว้ยขอ้สอบท่ีไดม้าตรฐาน  

- นกัศึกษาฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในการ
อ่าน และการเขียนในวชิาสัมมนาและ
วชิาการเขียนบทความทางวศิวกรรมเคมี 

- การสอดแทรกวธีิการแกปั้ญหาโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในวชิาต่างๆ ในหลกัสูตร 

- การจดัอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นกัศึกษาท่ีก าลงัจะไปฝึกงานก่อนเปิดภาค
ฤดูร้อนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

- การจดัซ้ือโปรแกรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
และการแกปั้ญหาของนกัศึกษา 

- การจดัการประกวดการน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการซ่ึงไดจ้ากการท าวจิยัของกลุ่ม
นกัศึกษา 

- การจดัใหมี้การติวหรือสอนเสริมโดย
นกัศึกษาดว้ยกนัเอง เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ท่ีไดเ้รียนมาและฝึกความเป็นผูน้ า
ทางวชิาการ รวมถึงส่งเสริมความมีน ้าใจ
ระหวา่งเพื่อน 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป   

 2.1.1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวนิยั 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
 2 ) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตวัอยา่งท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (3)  กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์และให้ความเห็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (4)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (5)  จดักิจกรรมเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
  (6)   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (7)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (8)   จดักิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองความรับผดิชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
  (9)   แฟ้มสะสมงาน 

(10)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวชิาชีพต่างๆ 
(11)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นจิตอาสา 
(12)  ก าหนดชัว่โมงกิจกรรมพฒันาจิตอาสา 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           (1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
   (2) ประเมินโดยการสะทอ้นความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น 
   (3) ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน 
   (4) นกัศึกษาท าบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม 
   (5) การมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเองก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  
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   (6) ประเมินจากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
   (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
   (9)ประเมินโดยใชก้ารสังเกต 
  (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเอง 
 2.1.2. ความรู้ 
  1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
  (3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 
  (2) การท าแผนท่ีความคิด 
  (3) ใหมี้การคิดวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวธีิแกปั้ญหา 
  (4) เนน้การสอน การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (5) การท ารายงาน/โครงงาน 
  (6) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช้ 
  (7) การศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
 3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยการสอบ 
  (3) การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
  (4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
  (5) การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  (6)แบบฝึกหดั 
  (7)การประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยการสอบ การท ารายงาน 
  (8)ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (9)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (11)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
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2.1.3. ทกัษะทางปัญญา 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)สามารถก าหนดประเด็นวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  (2)สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3)มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4)มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (2)กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีไดเ้รียน 
  (3) การระดมสมอง 
  (4)การแสดงบทบาทสมมติ 
  (5)จดักิจกรรรมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
  (6)ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งนอ้ย 1กิจกรรม/วชิา 
  (7)การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (8)กระบวนการเรียนการสอนแบบใหส้ัมผสัปัญหา (problem- based learning) 

(9)ลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based learning) 
(10)จดักิจกรรมส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์
(11)บรรยาย/อภิปราย 
(12)การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้รียน และสังคม 
(13)การเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(14)การมอบหมายงาน 
(15)การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การประเมินการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
  (2)การจดัระบบความคิด 
  (3)การน าเสนอรายงาน 
  (4)การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  (5)โครงงาน/ผลงาน 
  (6)การทดสอบ/การสอบเก่ียวกบัระบบความคิด ความเช่ือมโยง และเหตุผล 
  (7)การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
  (8)การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
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   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
  (9)การประเมินจากรายงาน 
  (10)การประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 

2.1.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  (3) มีความรับผดิชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
   (2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
  (3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ืองภาวะผูน้ า 
  (4)การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
  (5)ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพึ่งตนเอง 
  (6)การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  (7)การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
  (8)การบรรยาย/การอภิปราย ยกตวัอยา่งผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
  (9)การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผูเ้รียน 
  (10)สอนและฝึกปฎิบติัเก่ียวกบัการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลกัความ
เสมอภาค การเคารพกติกา 
  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
  (2)ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในในบทบาทภาวะผูน้ า 
และผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ 
  (3)นกัศึกษาประเมินตนเอง 
  (4)ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
  (5)ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใชสิ้ทธิเสรีภาพ 
  (6)ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ท่ีไดรั้บมอบหมาย
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2.1.5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2)มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
  (4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (2) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  (3) การน าเสนอ/รายงานหนา้ชั้น เรียน 
  (4) การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
  (5) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคิดค านวณ จากการยกตวัอยา่ง 
  (6) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
  (7) การใชก้รณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล 
  (8) การท าวิจยั 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การประเมินผลงาน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) การประเมินทกัษะการส่ือสาร การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
(3) การน าเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 
 

2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ   
 2.2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) เขา้ใจในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
เสียสละ 
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2) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบั
ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ รวมถึง
เขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
          ก าหนดใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเรียนรู้และปฏิบติัจริง โดยการก าหนดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรม
นอกหลกัสูตรใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ การจดัการ การด าเนินงานต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
มุ่งเนน้ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ์การตรงต่อเวลา การท างานเป็นกลุ่ม การส่งเสริมภาวะความเป็นผูน้ า อีกทั้งการ
แสดงออกอนัเป็นตวัอยา่งท่ีดีของผูส้อน 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหวา่งเรียน ภายหลงัส้ินสุดวิชาและภายหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3) ประเมินจากกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ผลการสอบรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

จรรยาบรรณ 
5) สังเกตพฤติกรรมและประเมินระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและประเมินจากผูส้อน 
6) ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 
7) ประเมินโดยองคก์ารท่ีนกัศึกษาไปฝึกงาน 
8) ส ารวจความคิดเห็นจากคณาจารย ์และผูป้กครอง 
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 2.2.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  นกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความรู้ความเขา้ใจในงานวิจยัและ
วทิยาการท่ีทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลก ซ่ึงตอ้งครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 

1) มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใชก้บังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของ
สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  การบรรยายภายในชั้นเรียน เนน้การสอนโดยใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม การใชปั้ญหาเป็นพื้นฐาน โดยใช้กลวิธีสอนท่ีหลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกบัการอภิปราย การคน้ควา้ 
การวิเคราะห์ และท ากรณีศึกษาตลอดการน าเสนอประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มนอกจากน้ี 
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ อีกทั้งมีการจดัสอนเสริมหลงัจาก
ชัว่โมงการเรียนการสอนปกติ 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การประเมินผลจากสภาพจริง โดยใชว้ิธีการประเมินกระบวนการคิดท่ีซบัซ้อนความสามารถใน
การปฏิบติังาน ศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นของผูผ้ลิตและกระบวนการท่ีไดผ้ลผลิตมากกวา่ท่ีจะ
ประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถจดจ าความรู้อะไรไดบ้า้ง 

2) การประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื่อวินิจฉัยผูเ้รียนในส่วนท่ีควรส่งเสริมและส่วนท่ีแกไ้ข
ปรับปรุง เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาอย่างเต็มศกัยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล 

3) ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู้ชีวติจริงได ้
4) ประเมินดา้นต่างๆ ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 2.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
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2) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาตามความเหมาะสม 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการพฒันา

นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1)  กรณีศึกษาทางการประยกุตท์างวศิวกรรมศาสตร์  
2)  การอภิปรายกลุ่ม 
3)  ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง ศึกษาดูงาน 
4)  การบรรยายโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
          การประเมินหลายวธีิ เป็นการวดัประเมินทกัษะการคิด การแกไ้ขปัญหา เช่น การสอบวดัความสามารถ
ในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 
การศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา รายงานการศึกษา
ปัญหาเฉพาะทางวศิวกรรม การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา การสัมมนา  
 2.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
          นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับการปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลใน
ภาพรวม คนท่ีมาจากสถาบนัอ่ืนๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือ คนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถ
ท่ีจะปรับตวัให้เข้ากบักลุ่มคนต่างๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้น อาจารยต์้องสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
คุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ี ใหก้บันกัศึกษาระหวา่งท่ีสอนวชิา หรือ อาจให้นกัศึกษาไปเรียนวิชาทางดา้นสังคมศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัคุณสมบติัต่างๆ น้ี 

1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทย  และ
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคม
ไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสมสามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหา
สถานการณ์ 

2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
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3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อ
สังคม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

         ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น โดย
มีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบดงัน้ี 

1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ารท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ารและกบับุคคลทัว่ไป 
5) มีภาวะผูน้ าในการท างาน 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1) ประเมินผลของกลุ่มและผลงานของผูเ้รียนในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ างาน 
 2) ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนัและกนั  

  3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
  4) ใชผ้ลการประเมินจากการฝึกงาน 
 2.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
2) มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัได้อย่างเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพ  
4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
5) สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม  เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารระหว่างบุคคลทั้งการ
พูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผูเ้รียน ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน และบุคลท่ีเก่ียวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายและเสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  

2) จดัสอบการวดัระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษ   
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหค้วามส าคญัท่ีกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต และแบบประเมินทกัษะ
การพดู การเขียน 

2) การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
3) การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ขอ้สอบ การท ารายงานและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการ

ศึกษาวจิยั การศึกษาอิสระและการน าเสนอ 
4) การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีวิศวกรรม หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) 
3.1 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป  
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2)  มีความเป็นธรรม 
3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4)  มีวนิยั 
5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
6)  มีจิตอาสา 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถก าหนดประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธีิการแกไ้ขปัญหา 

            และผลการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
4)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
3.1.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
 4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
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3.2  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ  
 3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม  

(1) เขา้ใจในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
เสียสละ 

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้
ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู ้ประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
3.2.2  ความรู้  

(1) มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใชก้บังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของ  
สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
(5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

      3.2.3  ทกัษะทางปัญญา   
(1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาตามความเหมาะสม 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการพฒันา

นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ
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 3.2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทย  และ
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคม
ไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสมสามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหา
สถานการณ์ 

(2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อ
สังคม  

 3.2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตต่์อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพ 
(4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
(5) สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม  เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาศึกษาทัว่ไป  

         ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง  
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่1                        
-หมวดมนุษยศาสตร์                        
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                        
-หมวดสังคมศาสตร์                        
มธ.100   พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม                        
มธ.120   สหวทิยาการสงัคมศาสตร์                         

-หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์หรือ คอมพวิเตอร์                        
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                        
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้                        
หมวดภาษา                        
ท.161       การใชภ้าษาไทย                        
สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                        

สษ.171    ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2                        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3                          

ส่วนที ่2                        
วท.123   เคมีพ้ืนฐาน                        
วท.173   ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                        

สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน                       

วค.106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน                        
วย.106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ                        

น. 209    หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์                      

น. 249    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา                      

พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้                       

ทม.201 หลกัการบริหาร                       

ศ. 213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                       
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาเฉพาะ : วชิาแกน 
  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                          
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                   ○     ○  
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                   ○     ○  
วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                          
วท.184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                          
ค.111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน  ○    ●      ●       ○     ○  
ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  ○    ●      ●       ○     ○  
ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์  ● ○   ○  ○   ○ ●   ○   ○ ●  ○     
วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          
วก.100  กราฟฟิกวศิวกรรม ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 

วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร       ○    ○         ○     ○ 

วย.101  ความรู้เบ้ือตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์     ○    ○ ○    ○ ○     ○ ○ ○   ○ 

วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1  ○    ●         ○ ○         ○ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาเฉพาะ : วชิาเฉพาะ 
  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วค200 เคมีวเิคราะห์  ○        ●   ○     ○      ○  

วค201 เคมีเชิงฟิสิกส์  ○    ● ○      ● ○     ○      ○ 

วค 202 เคมีอินทรีย ์ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 
วค 205 สมดุลมวลสารและพลงังาน ● ●  ○  ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ●   ○ ●  ○   ● ● 

วค 211 เธอร์โมไดนามิกส์  ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ● ○    ○ ● 

วค 213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 1  ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 

วค 233 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมเคมี    ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○   ○  ○ ○ ○   ○ 

วค284 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 1 ○ ● ○ ○  ○ ●   ○  ● ● ○ ○  ○  ● ●    ● ○ 

วค285 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 2 ○ ● ○ ○  ○ ●   ○  ● ● ○ ○  ○  ● ●    ● ○ 

วค306 เคมีอนินทรีย ์ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 
วค 314 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 2    ○   ●  ○ ○   ● ○     ●      ● 

วค 315 วศิวกรรมปฏิกิริยา ○     ●  ○    ○  ○    ○ ○ ○  ○ ○ ●  
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รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วค317 วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา  ●     ○   ●   ○  ●    ●     ○  

วค 323 ความปลอดภยัทางวศิวกรรมเคมี  ●  ○  ○ ●   ○  ● ○       ●    ●  

วค326 การป้องกนัมลพิษ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○   
วค327 ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี  ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

วค328 วศิวกรรมชีวเคมี ○       ● ○   ○  ○    ○ ○ ○  ○ ○ ●  

วค329 การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์  ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

วค 334 การถ่ายโอนมวล  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ●    ● ○ ○  ○ ●  ○ ○  ○  ● 

วค335 กระบวนการแยก  ○   ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○  ○ ○ ● ○  ○ ● ● 

วค346 เทคโนโลยกีารน ากลบัมาใชใ้หม่ของพลาสติกและของเหลือ
ใช ้

○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

วค 347เคมีวสัดุขั้นสูง ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 
วค348 เทคโนโลยกีารกดักร่อน  ○ ● ○   ● ○ ○    ● ○ ○ ●   ● ○   ● ○ ○ 

วค 349 นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้    ○  ● ○        ●    ●    ○ ●  
วค 351 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี  ○ ●    ● ● ● ● ● ○ ● ●     ○ ○  ●  ○ ○ ● 

วค 356 การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม  ○   ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○  ○ ○ ● ○  ○ ● ● 

วค357 เทคโนโลยปิีโตรเลียม  ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

วค358 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

วค359 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ○ ● ○   ● ○ ○    ● ○ ○ ●   ● ○   ● ○ ○ 

วค368 การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวศิวกรรมเคมี  ○   ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○  ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วค369 การจ าลองกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

วค371 กระบวนการทางวศิวกรรมเคมีและการเยีย่มชมโรงงาน  ○ ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ●   ○ ●  
วค 373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●  ○ ○ ○ ○ ● 

วค 376 การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 
วค 377 พ้ืนฐานเคร่ืองมือวดัและควบคุมกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมเคมี 

○ ● ○  ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○    ○ ● ● ●  ○ ● ● 

วค 381 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1 ○ ● ○ ○  ○ ●   ○  ● ● ○ ○  ○  ● ●    ● ○ 

วค 391 การฝึกงาน ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○  ○ ○ ● ●   ○   
วค 406 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 1 ○ ● ○ ○  ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○           
วค 407 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 2 ○ ● ○ ○  ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○           
วค416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์  ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

วค 422 การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● 

วค427 มลพิษทางอากาศ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

วค 447 เทคโนโลยพีอลิเมอร์ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 

วค 461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม    ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○   ○   ○ ○ ○   ○ 

วค466 วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมเคมี  ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● 

วค467 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทางวศิวกรรมเคมี    ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●   ○  ○ ● ○ ○  ● 

วค474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน  ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● 

วค477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ○  ○  ● ○ ○    ●  ○ ○    ○     ○  



มคอ.2 
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รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วค 482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 ○ ● ○ ○  ○ ●   ○  ● ● ○ ○  ○  ● ●    ● ○ 

วค 491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี ○ ● ○ ○  ○ ● ●  ○  ● ● ○ ○  ○  ●  ○   ●  
วค 507 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3 ○ ● ○ ○  ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○           
วค 508 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 4 ○ ● ○ ○  ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○           
วค586 การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ○ 

วค 596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1 ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ 
วค 597 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2 ○ ○ ○ ● ●   ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● 

วค 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี ○ ○ ○ ● ●   ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● 

วค 599 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี ○ ○ ○ ● ●   ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● 

วชิาบังคบันอกสาขา                          
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                          
วฟ.203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                          

วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์      ● ●    ● ● ●             

วอ. 261  สถิติวศิวกรรม     ○     ●    ○     ○      ● 
วชิาเลอืกนอกสาขา                          
วก. 454 วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้        ○     ○  ● ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า                          
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดรฟ์ และการผลิต                          
วอ. 418 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  ○     ●                   
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รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วอ.425 วศิวกรรมพอลิเมอร์    ● ○  ●      ●      ○     ○  

วอ. 457 เทคโนโลยพีลาสติก  ○     ●        ○    ○     ○  

ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์  ● ○   ○      ○   ○    ●  ○     
ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์   ●  ○  ○ ●  ○ ○  ○ ●  ○   ○ ●  ○ ● ○ ○ ● 

สษ. 210   ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม  1                          

สษ. 310   ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม  2                           
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 การวดัผลให้เป็นไปขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ้ 12, 13 และ 14 
 1.2   การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงวชิาดงัต่อไปน้ี 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 1.3  การวดัผลวชิา วค. 391 การฝึกงาน และวย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั S 
(ใชไ้ด)้ และ U (ยงัใชไ้ม่ได)้ 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้การทวนสอบในระดบัรายวิชาควรให้นกัศึกษาประเมิน
การเรียนการสอนในระดบัรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา ด าเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ควรเนน้การท าวิจยัสัมฤทธ์ิผลของการ
ประกอบอาชีพของบณัฑิต ท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองและน าผลวจิยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ 
หลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองค์การระดบัสากล โดยการ
วจิยัอาจจะท าด าเนินการ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของระยะเวลาในการ
หางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆในคาบระยะเวลาต่างๆ 
(3) การประเมินต าแหน่งและหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ โดยการส่งแบบสอบถาม เม่ือมีโอกาสในระดบัความพึงพอใจในดา้น
ความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืนๆ ของบณัฑิตจะจบการศึกษา และ เขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนใน
สถานศึกษานั้นๆ  
(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ข้ึนดว้ย 
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือเป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อมของ
นกัศึกษาในการเรียน และ สมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และ การพฒันาองค์ความรู้ของ
นกัศึกษา 
(7) ผลช้ีวดัของนักศึกษาท่ีจะวดัเป็นรูปธรรม เพื่อประเมินผลการศึกษาได้ อาทิเช่น จ านวนผลงานท่ีได้
ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวนการไดรั้บใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จ านวนท่ีศึกษาต่อในระดบัสูง จ านวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จ  านวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์ารท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม 

3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1 นกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร  และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่ 147 หน่วยกิต 
3.2 ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3.3 ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลยัและ 
คณะฯ ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 

2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการกบัองคก์รต่างๆ  

3) สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อต าแหน่งทางวชิาการ ในกรณีท่ีถึงเกณฑท่ี์สามารถจะขอได ้
2.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
         2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
 1)  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุม
วชิาการทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 
 2)  การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลให้มีความทนัสมยั โดยการจดัอบรมเก่ียวกบั
การพฒันาทกัษะการถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผล 
 3)  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้จดัท าต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอนในวิชาท่ีเป็นผูส้อนประจ า 
หรือ บางส่วน เพื่อป็นการพฒันาองคค์วามรู้ ทั้งดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 
 4)  สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อต าแหน่งทางวชิาการ ในกรณีท่ีถึงเกณฑท่ี์สามารถจะขอได ้
        2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
        1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
 2)  มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
 3)  ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวชิาชีพเป็นรอง 
 4)  จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
 5)  จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่างๆ ของคณะ 
 6)  จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่างๆ ของคณะฯ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.     การบริหารหลักสูตร 
       1.1  ในการบริหารหลกัสูตร มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผูก้  ากับดูแลและคอยให้ค  าแนะน า ตลอดจน
แนวทางปฏิบติัให้แก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 1.2  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน ในการติดตาม
และรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง      

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- นัก ศึ กษาจบการ ศึ กษาตาม
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 80% 

 

- ติ ดต ามนั ก ศึ กษ า  เ พื่ อ ติ ดต าม
ความกา้วหน้า และรับทราบปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแกไ้ข 

- จ  านวนนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
            2.1  การบริหารงบประมาณ 

 มีการจดัท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีชดัเจน 
 มีการจดัสรรงบประมาณการใชจ่้ายในหมวดงบลงทุน งบด าเนินการ และเงินอุดหนุนทัว่ไปอยา่งมี

เหตุผล และสอดคลอ้งกบังบประมาณรายรับ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจยั ตาม
วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 

 มีการพฒันาระบบการบริหารงบประมาณใหมี้ความคล่องตวัและตรวจสอบได ้
            2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
 หอ้งสมุดศูนยรั์งสิต 

- หนงัสือสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีจ  านวนรวมทั้งหมด  39,967  เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1.  คณิตศาสตร์และสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยกีารเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยชีีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟิสิกส์ 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยชีนบท 1,238 540 1,778 
8.  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 837 856 1,693 
9.  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 902 284 1,186 
รวม 21,162 18,805 39,967 
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- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  15,807 เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 68 87 155 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1,906 2,151 4,057 
รวม 7,673 8,134 15,807 

- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 491  ช่ือเร่ือง 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

269 222 

 
- ฐานขอ้มูลออนไลน์      จ านวน 23 ฐาน  
Resource Center ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  9,213  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 248 796 1,044 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 275 607 882 
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 
รวม 4,579 4,634 9,213 
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- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  143  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 24 51 75 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 7 2 9 
6. วศิวกรรมทัว่ไป 31 - 31 
รวม 86 57 143 

            
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 จดัหาต ารา หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วารสารทั้งภาษไทยและภาษาต่างประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัอยา่งเพียงพอ 
 จดัให้มีอาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนการสอน และการวิจยั อนัได้แก่ ห้องบรรยาย 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งประชุม/สัมมนา หอ้งน ้า อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาท่ีดี 
 จดัให้มีคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือ อ านวยต่อการสืบคน้ ท่ี
ทนัสมยัอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาท่ีดี 
 จดัใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัหอ้งเรียนกลุ่ม 
 จดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

 
            2.4    การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

             การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงาน
ร่วมกบัคณาจารยใ์นการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้ห้องสมุดกลาง และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ 
ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หน้าท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้ง
ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
มีงบประมาณท่ีสนบัสนุน
การศึกษาท่ีเพียงพอ 

ใช้ข้อมูลการใช้งบประมาณท่ีผ่านมา
ประกอบการจดังบประมาณในปีถดัไป 

ติดตามสรุปการใช้งบประมาณ
เทียบกบังบฯ ท่ีตั้งไว ้
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3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  3.1.1 การก าหนดคุณสมบติัทัว่ไป 
  (1) คุณสมบติัทัว่ไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
  (2) คุณสมบติัของผูส้มคัร 
 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมีหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีเกรดเฉล่ีย

สะสมไม่ต ่ากว่า 3.35 วุฒิปริญญาตรีได้เกรดเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลกั จบจาก
มหาวทิยาลยัท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรับรอง 

 หากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ตอ้งมีผลการศึกษาวฒิุปริญญาตรี ไดเ้กรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.75 และไม่
มีเกรด F ในวชิาหลกั วฒิุปริญญาโท ไดเ้กรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 จบจากมหาวิทยาลยัท่ีคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยัรับรอง 

 การคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยสอบความสามารถดา้นการสอน 
โดยการใหผู้ส้มคัรทดสอบสอนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีสมคัร และการสอบสัมภาษณ์ 

  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  3.2.1 คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และ ผูส้อนตอ้งเขา้ร่วมประชุมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา 
  3.2.2 คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุง
หลกัสูตร  
  3.2.3 คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนตอ้งปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
  3.3.1 คณะกรรมการประสานงานภาควชิาวศิวกรรมเคมี มีนโยบายเชิญอาจารยพ์ิเศษมาบรรยายและถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัมาใหก้บันกัศึกษา  
  3.3.2 ขออนุมติัการเชิญตามระเบียบของสถาบนั 
 3.3.3 คณาจารยท่ี์สอนบางเวลา และ สอนพิเศษตอ้งมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาท่ีคณะฯ จดัท าไว้
ประกอบการสอน โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบติัส าหรับต าแหน่ง โดยบุคลากรสนบัสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ 
  4.1.2 มีการสอบแข่งขนัท่ีประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความส าคญักับ
ความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่ง และมีจิตใจในการรักการบริการดา้นการศึกษา 
 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
  4.2.1 บุคลากรตอ้งเขา้ใจในโครงสร้าง และหลกัสูตร ซ่ึงจะตอ้งสามารถใหบ้ริการอาจารย ์ส่ือสารกนัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการ   
  4.2.2 จดัหลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษ 
  4.2.4 สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการวจิยัของสาขาวชิา 
  4.2.5 สร้างระบบพฒันาบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมีความสามารถดีเด่น และคุณวุฒิเหมาะสมให้
สามารถท าหนา้ท่ีผูส้อน 
   
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 คณะวศิวกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษา 
  5.1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีให้สนับสนุน ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าด้านการวางแผนการศึกษา ผล
การศึกษา และติดตามสถานภาพทางวชิาการ รวมถึงกิจกรรมของนกัศึกษา 
  5.1.3 มีการก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษาใหก้บันกัศึกษาทุกคน และ ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาค่อนขา้ง
ต ่ากวา่เกณฑมี์การก าหนดใหน้กัศึกษากลุ่มดงักล่าวมาเขา้พบมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพปกติ  
  5.1.4 คณะฯ มีการจดักิจกรรมพิเศษให้กบันกัศึกษาทุกคนท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลการท างานของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ท่านนั้นๆ ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัใหม้ากข้ึน  
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  5.2.1 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยแ์ต่ละรายวชิาได ้
  5.2.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 
2547 หมวดท่ี 4 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการส ารวจหรือรวบรวมขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ /หรือความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 มีการน าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูส้นใจเขา้มาศึกษา 
 มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

- เพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้
- เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสังคม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุสาขาวชิา  

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้   

     

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน 

     

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการท่ีจะใชใ้นการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกหัวขอ้ว่ามีความเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปรายโตต้อบจากนกัศึกษา การตอบค าถาม
ของนกัศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตน้ไดว้า่ ผูเ้รียน
มีความเขา้ใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใชไ้ม่สามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีสอนการทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดว้า่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีไดส้อนไป หากพบวา่มี
ปัญหาก็จะตอ้งมีการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ผูเ้รียนประเมินการสอนของอาจารยทุ์กคนดว้ยระบบออนไลน์ เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา โดยศูนยค์อมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นผูรั้บผิดชอบและประมวลผล และแจง้ให้ผูรั้บผิดชอบสอนและ
หวัหน้าภาควิชาทราบ เพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนต่อไป คณะฯ น าผลการประเมินน าไป
ปรับปรุงทกัษะการสอนและวางแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัรายวชิาต่อไป 

    
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เม่ือนักศึกษาเรียนอยู่ชั้ นปีท่ี 4 และอาจต้องออก
ปฏิบติังานในรายวชิาการฝึกปฏิบติังานภาคสนามเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารยจ์ะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบติังานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบ และยงัอ่อนดอ้ยในดา้นใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
การจดัการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา 

2.2 ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูส้อนและ
รายงานผลการด าเนินการหลกัสูตร และ การเยีย่มชม 

2.3 ประเมินจากนายจา้งหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยประเมินจากความพึงพอใจต่อคุณภาพของบณัฑิต การ
วิพากษห์ลกัสูตร และการส ารวจอตัราการวา่จา้งแรงงาน และความกา้วหน้าของบณัฑิตท่ีกา้วข้ึนไปสู่
ต าแหน่งระดบัผูน้ าในองคก์าร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 
คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   4.1 อาจารยป์ระจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบสอนใน
ระหว่างภาคการศึกษาและปรับปรุงทนัที และ เม่ือส้ินภาคการศึกษาจดัท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอ
หวัหนา้ภาควชิา ผา่นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

4.2 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน  
  4.3 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการงานหลกัสูตรประจ าปี โดยรวบรวมขอ้มูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นกัศึกษา รายงานผลการประเมินหลกัสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปีเสนอผูอ้  านวยการโครงการฯ          
    4.4 ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลกัสูตร เพื่ อวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตรเสนอต่อรอง
คณบดีฝ่ายวชิาการ และ คณบดีต่อไป 
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

 

ล าดับ รายนามคณาจารย์ ภาระงานสอนก่อนเปิดหลกัสูตร ภาระงานสอนภายหลงัเปิดหลกัสูตร 
    (ช่ัวโมง  :  สัปดาห์) (ช่ัวโมง  :  สัปดาห์) 

    
ป.
ตรี 

ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.
โท 

ป.
เอก รวม 

ป.
ตรี 

ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.
โท 

ป.
เอก รวม 

1 รศ.ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล 24  - 9 - 33 24 - 9 -  33 
2 รศ.ดร.วนัวสิาข ์ สกลภาพ 25  - 9  - 34 25 - 9 - 34 
3 ผศ.ดร.ทิพบุษฎ์  เอกแสงศรี 33 - 3 - 36 33 - 3 - 36 
4 ผศ.ดร.วรณี  แพง่จนัทึก 30 - 3 - 33 30 - 3 - 33 

5 ผศ.ดร.วรรัตน์  ปัตรประกร 18 - 6 - 24 18 - 6 - 24 
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1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 
2. สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2555  

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 
3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็น

ตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
   เพื่อปรับปรุงวิชาเฉพาะดา้นของภาควิชาวิศวกรรมเคมีให้เหมาะสม และปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 เพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 146 หน่วยกิต เป็น 147 หน่วยกิต 
5.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 

  5.2.1 วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 
   1) ปรับวชิา มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นวิชาบงัคบัเพิ่มในวิชาศึกษาทัว่ไป

ส่วนท่ี 1 และปรับลดจ านวนหน่วยกิตของวิชามธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  มธ.120 สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์  และมธ.130สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นวิชาละ 2 
หน่วยกิต 

2) ปรับปรุงเน้ือหาวชิาในหมวดภาษา 3 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1                             0 (3-0-6) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1                              0 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 

 เป็นการศึกษาเสริมท่ีมิได้หน่วยกิต  (Non-
Credit) เพื่อช่วยนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษ
ยงัไม่สูงพอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพื้นฐานได ้ (รายงาน
ผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และ
จะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิตทั้ งหมด  หรือ

วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 

เป็นวิชาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต  (Non-Credit) 
เพื่อช่วยนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่
สูงพอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดับพื้นฐานได้  (รายงานผล
การศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะ
ไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิตทั้ งหมด  หรือ
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
ค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยเน้นการ
ทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด ระดบัตน้
และการอ่านบทความสั้นๆ 

ค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
หลักสูตรเ บ้ืองต้นเพื่อ เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 
ทกัษะ คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 

สษ.171 ภาษาองักฤษ 2                              3 (3-0-6) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2                              3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา หรือสอบ สษ. 070 ได้
ระดบั S  
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ คือ  ฟัง  
พดู  อ่าน  และเขียนโดยการพดูระดบักลางและ การอ่าน
บทความท่ีมีความยาวข้ึน 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการ
จดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  

หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสริมทกัษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 

สษ.172 ภาษาองักฤษ 3                              3 (3-0-6) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3                              3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  หรือสอบ  สษ. 171  ได้
ไม่ต ่ากวา่ระดบั D 
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ โดยเนน้
การฝึกฟังข่าว  บทสนทนา  และเน้นการอ่านบทความท่ี
ยากข้ึน  และฝึกการเขียนระดบัยอ่หนา้ 

วิชาบงัคบัก่อน  : สอบได้ สษ. 171 หรือ  ก าหนดจาก
การจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษา
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับท่ี
ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้น
ทกัษะการพดูและการเขียน 

 
 5.2.2)วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  

 1) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา  2 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.123  เคมีพื้นฐาน         3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 

โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี แก็ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย ปริมาณสัมพนัธ์  อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลษสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน เคมีไฟฟ้า ตารางธาตุ สารเชิงซ้อน เคมีนิร
เคลียร์ เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น (หมู่ฟังชันทัว่ไป) การ
เรียกช่ือและการเกิดปฏิกิริยา) เคมี ส่ิงแวดลอ้ม 

วท.123  เคมีพื้นฐาน         3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ 
พนัธะเคมี สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิ
ชนั แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง อุณ
หพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-
เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน           
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
3  (3-0-6) 

EL 202  English for work 
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
              วิ ช า น้ี มี จุ ด มุ่ ง หม า ย ในก า รพัฒน า
ความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
จดหมายธุรกิจ และบนัทึกช่วยจ าทางธุรกิจ ฝึกฝน
การฟังและการพูด ด้วยการตอบค าถามในการ
สัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 

3(3-0-6) 
EL 202  English for work 
  วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
การท างาน ฝึกใชท้กัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ในบริบทการท างาน 

 2) ปรับปรุงเน้ือหาและปรับอกัษรยอ่ 1 วชิา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

ทอ.201 หลกัการบริหาร          3 (3-0-6) 
HO 201 Principles of Management  
 ศึกษาลกัษณะของการบริหาร ววิฒันาการ
ของแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ศึกษา
หน้าท่ีการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การน าหรือการบังคับบัญชา และการ
ควบคุม โดยวิชาน้ีจะมุ่ง เน้นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกนัของหน้าท่ีดงักล่าวและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อองค์การ แนวโน้ม
ใหม่ๆ ของการบริหาร รวมทั้งศึกษาเร่ืองจริยธรรม
และความรับผดิชอบต่อสังคมของนกับริหาร 

ทม.201   หลกัการบริหาร         3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  วิว ัฒนาการ
ทฤษฎีการบริหาร หนา้ท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร  
การวางแผน การจดัองค์การ การเป็นผูน้ า และการ
ควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรม
การบริหาร 

 

 3) ปรับรหสัวิชา และวิชาบงัคบัก่อน   1  วิชา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

น.246  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
                                                       3 (3-0-6) 
          วิชาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษานอก 
                                    คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 
                                   ข้ึนไป 

น.249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
                                                     3 (3-0-6) 
            วิชาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 
                                      ข้ึนไป 

5.3 ปรับปรุงรายวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
  5.3.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต  รายละเอียด ดงัน้ี 
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  1) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ปรับปรุงเน้ือหา  2 วชิา      
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2              3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

  ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาสส์  
ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า  
กระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า  
การเหนียวน าแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์  ตัว
เหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทศัน
อุปกรณ์ การสะท้อน การหักเห การเล้ียวเบน การ
แทรกสอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์ยคุใหม่ 

วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                    3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  
ศกัย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์  แม่ เหล็กและ
แม่เหล็กไฟฟ้า  การเหนียวน าแม่เหล็กและกฎของฟารา
เดย ์ ตวัเหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทศัน
อุปกรณ์ การสะทอ้น การหักเห การเล้ียวเบน การแทรก
สอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์แผนใหม่ 

ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  
                                                                   3(3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

 เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและ
สมการก าลงัสอง  เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกดั พิกดั
เชิงขั้วและการร่างกราฟ  ฟังกช์นัหลายตวัแปร  
อนุพนัธ์ยอ่ย   การหาปริพนัธ์ฟังกช์นัหลายตวัแปร  
ฟีลดเ์ชิงสเกลาร์  และฟีลดเ์ชิงเวกเตอร์ อนุพนัธ์ของ
เวกเตอร์  การหาปริพนัธ์ในฟิลดข์องเวกเตอร์  ทฤษฎี
บทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์ การวเิคราะห์ฟูรีแยร์
และลาปลาซและการประยกุต ์

ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์    
                                                                      3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
   เรขาคณิตวิเคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและ
สมการก าลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  พิกดั
เชิงขั้วและการร่างกราฟ  ฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์
ยอ่ย  ปริพนัธ์ฟังกช์นัหลายตวัแปร  สนาม 
สเกลาร์และสนามเวกเตอร์อนุพันธ์ของเวกเตอร์    
ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  
กรีน  และสโตกส์   การวิเคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซ
และการประยกุต ์

 

                            2)  แกไ้ขวิชาบงัคบัก่อนและค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  1 วิชา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2         1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.134 
              ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าวงจร  
และเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    1 (0-3-0SC 184  Physics for Engineers Labปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2            1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบงัคบัก่อน : - 

ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและ
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 
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                       3)  ปรับวิชาบงัคบัก่อน จ านวน  1 วิชา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1      1(0-3-0) 

วิชาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.133 

 

วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1        1 (0-3-0) 

วิชาบงัคบัก่อน : - 

    

                       2) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม     
 2.1) ลดหน่วยกิตวชิาพื้นฐานวศิวกรรม จาก 10 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต   
 2.2) ยา้ยวชิา วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3 หน่วยกิต ไปเป็นวชิาบงัคบันอกสาขา    
 2.3) ปรับช่ือวชิา วอ.121 วสัดุวศิวกรรม เป็น วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1  

  5.3.2 วชิาเฉพาะ    ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 110 หน่วยกิต เป็น 111 หน่วยกิต รายละเอียด   
 1) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม  ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 63 หน่วยกิต เป็น 66 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  1.1) วชิาบงัคบัในสาขา  

1.1.1) ลดหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต เป็น 56 หน่วยกิต  
1.1.2) ปรับลดหน่วยกิตวชิา วค.391 การฝึกงาน จาก 1 หน่วยกิต เป็น  0 หน่วยกิต  
1.1.3) ปรับปรุงเน้ือหาวชิาและเปล่ียนแปลงช่ือวชิา 3 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วค. 351  การถ่ายเทความร้อน    3 (3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 233 
 ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์การ
ถ่ายเทความร้อนโดยเปรียบเทียบกบัสมการการถ่ายเท
ของโมเมนตมั กฎของฟูเรียร์ การน าความร้อนในสภาวะ
คงตวัและไม่คงตวั การถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวต่อ
ขยาย  สั มประสิท ธ์ิการ ถ่ าย เทความ ร้อน  เค ร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อน การเดือดและการควบแน่น การ
แผรั่งสีความร้อนและการพาความร้อน 
 
 
 
 
 

วค. 351 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี      
                                                                        3 (3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วค. 233 
             ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์การถ่ายเท
ความร้อนโดยเปรียบเทียบกับสมการการถ่ายเทของ
โมเมนตมั กฎของฟูเรียร์ การน าความร้อนในสภาวะคงตวั
และไม่คงตัว การถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวต่อขยาย 
สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการ
ควบแน่น การแผ่รังสีความร้อนและการพาความร้อน 
หลกัการออกแบบอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วค. 373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี    
                                                                         3 (3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การบริหารในการท างานจริงในองค์กรท่ีมี
เคร่ืองจักรกล โดยเฉพาะในโรงงานหรือโรงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเคมี โดยใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ทั้งแบบเชิงปริมาณ เชิงประหยดั และแบบเป็น
ระบบ หัวขอ้ในการศึกษารวมถึงการค านวณค่าของเงิน
ตามกาลเวลา การประมาณค่าอุปกรณ์และการวิเคราะห์
โครงการทางวิศวกรรมเคมีในเชิงเศรษฐศาสตร์ การ
เส่ือมราคา ยุทธศาสตร์เชิงพาณิชย์ และการแข่งขนั
ระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์เชิงเส้น การตดัสินใจ การ
บริหารสินค้าคงคลัง การท านายอนาคต การบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการวตัถุดิบ และหัวข้ออ่ืนๆ ท่ี
น่าสนใจ  

วค. 373  การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี 
                                                                             3 (3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
            ก ารบ ริหารในการท า ง านจ ริง ในองค์ก ร ท่ี มี
เคร่ืองจกัรกล โดยเฉพาะในโรงงานหรือโรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมเคมี โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง
แบบเชิงปริมาณ เชิงประหยดั และแบบเป็นระบบ หวัขอ้ใน
การศึกษารวมถึงการค านวณค่าของเงินตามกาลเวลา การ
ประมาณค่ า อุปกรณ์และการวิ เคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมเคมีและทางเลือกในกระบวนการเคมีในเชิง
เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงเส้น การตัดสินใจ การ
บริหารสินคา้คงคลงั การท านายอนาคต การบริหารจดัการ 
การบริหารจดัการวตัถุดิบ และหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  

วค. 422  การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งท่ีเป็นน ้าเสีย  อากาศเสีย  และกาก
ของเสีย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 
การบ าบดัโดยวธีิทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  และการ
ออกแบบกระบวนการบ าบดัดว้ยวธีิต่างๆ  

 

วค. 422  การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งท่ีเป็นน ้าเสีย  อากาศเสีย  และกาก
ของเสีย ผลกระทบจากมลพิษประเภทต่างๆ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล การบ าบดัโดยวธีิทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ  และการออกแบบกระบวนการ
บ าบดัดว้ยวธีิต่างๆ  

 1.2) วชิาบงัคบันอกสาขา  
  1.2.1) เพิ่มหน่วยกิต จาก 6  หน่วยกิต เป็น 10 หน่วยกิต  
  1.2.2) เพิ่มวชิา 2 วชิา ไดแ้ก่ วอ.261 สถิติวศิวกรรม ซ่ึงยา้ยมาจากวชิาแกน และวฟ.203 

ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ ซ่ึงเดิมเป็นวชิาเลือกนอกสาขา  
                2) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม  
  2.1) เพิ่มหน่วยกิต จาก 20 หน่วยกิต เป็น  21 หน่วยกิต และปรับเป็นวิชาบงัคบัเลือก 9 
หน่วยกิต และวชิาเลือกทางวศิวกรรม  12  หน่วยกิต 
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  2.2) ปรับขอ้ก าหนดการศึกษา จาก เลือกศึกษาวชิาในสาขาและนอกสาขา 11 หน่วยกิต และ
เลือกวิชาวา่ดว้ยการวิจยั 9 หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต หรือ วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จากรายวิชาท่ีอยู่
ในสาขาวิชาโท เป็น บงัคบัเลือกวิชาวา่ดว้ยการวิจยั 9 หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต หรือ วิชาเลือก 9 
หน่วยกิต จากรายวชิาท่ีอยูใ่นสาขาวชิาโท  และวชิาเลือก 12 หน่วยกิต   
  2.3)  ปรับลดหน่วยกิตและค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  1 วชิา 
 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วค.586  การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี 
                                                                     3(0-3-6) 
             นกัศึกษาฝึกเขียนบทความวชิาการทาง
วศิวกรรมเคมี โดยอาจเป็นบทความทบทวนงานวิจยั
ในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจหรือบทความจาก
ผลงานวจิยัของนกัศึกษาเอง  โดยมีจุดประสงค์
เพื่อใหเ้ขียนบทความไดอ้ยา่งมีมาตรฐานและใช้
ภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

วค. 586  การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี 
                                                                         2(2-0-4) 
             นกัศึกษาฝึกเขียนบทความวชิาการทางวศิวกรรม
เคมี โดยอาจเป็นบทความทบทวนงานวจิยัในหวัขอ้ท่ี
นกัศึกษาสนใจหรือบทความจากผลงานวจิยัของ
นกัศึกษาเอง  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหเ้ขียนบทความได้
อยา่งมีมาตรฐานและใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง              

  2.4)  ปรับลดหน่วยกิตและวชิาบงัคบัก่อน  จ  านวน  1 วชิา 
 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วค. 596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1  3 (0-3-6) 
 วิชาบงัคบัก่อน : สอบผ่านวิชาบงัคบัเฉพาะ
สาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนด
ไวไ้ม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต และได้รับอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อน 
  
 
 

วค.  596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1        1 (0-3-1) 
 วชิาบงัคบัก่อน   :   เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 ตอ้งผา่นการอบรมโครงการอบรมภาษาองักฤษ
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือ ได้รับ
คะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน และเคย
เรียนวิชาบงัคบัเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตาม
โครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ไม่น้อยกว่า 43 
หน่วยกิต และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
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  2.5)  ปรับปฏิบติั และศึกษาดว้ยตนเองของสหกิจศึกษา และวชิาบงัคบัก่อน   
                                         จ  านวน  1 วชิา 
 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วค.598 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี     

3 (0-160-0) 
 วิชาบงัคบัก่อน : สอบผ่านวิชาบงัคบัเฉพาะ
สาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนด
ไว ้ ไม่น้อยกวา่ 43 หน่วยกิต และไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อน 
  
  
  

วค.598 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี    
3 (0-9-3) 

 วชิาบงัคบัก่อน   :   เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 ตอ้งผา่นการอบรมโครงการอบรมภาษาองักฤษ
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือ ได้รับ
คะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน และเคย
เรียนวิชาบงัคบัเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตาม
โครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ไม่น้อยกว่า 43 
หน่วยกิต และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

 
 2.6)  เปิดวชิาเลือก   จ  านวน    8 วชิา  
 วค. 376  การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม             3 (3-0-6)   
                             AE 376  Energy Management and Conservation in Industries 
                             กฎหมายและขอ้ก าหนดและเก่ียวกบัการจดัการและอนุรักษ์พลงังานส าหรับโรงงานควบคุม
พื้นฐานทางดา้นความร้อนและพลงังานส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ การจดัการพลงังานและการอนุรักษพ์ลงังานในอุปกรณ์
หมอ้ไอน ้า  เคร่ืองอดัอากาศ ป๊ัม พดัลม และ เคร่ืองอบแหง้ เป็นตน้  
    วค. 377  พื้นฐานอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัในกระบวนการผลิตของ    3 (3-0-6) 
                                                อุตสาหกรรมเคมี 

 AE 377  Fundamental of Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical 
                     Industries 
 ภาพรวมของกระบวนการออกแบบและการเร่ิมการผลิตของโรงงานในอุตสาหกรรมเคมี

และปิโตรเคมี  การวิเคราะห์และออกแบบ PFD และ P&ID หลกัการวดัและการเลือกใช้อุปกรณ์การวดัและ
อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ อุปกรณ์การวดัและควบคุมอุณหภูมิ ความดนั ระดบั และอตัราการไหลในเชิง
อุตสาหกรรม พื้นฐานระบบท่อ ป๊ัมและถงัรับความดนั 

       วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้                                      3(3-0-6) 
        ME 454  Introduction to Finite Element Method 
   คณิตศาสตร์พื้นฐานและเมตริกซื ล าดบัขั้นตอนในการใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ การ

ประดิษฐ ์ สมการของเอลิเมนตโ์ดยการใชว้ธีิการแบบโดยตรง  วิธีการแปรผนัและวิธีการถ่วงน ้ าหนกัเศษตกคา้ง
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ลกัษณะของไฟไนตเ์อลิเมนตแ์บบต่าง ๆ ในหน่ึง สอง สามมิติ และฟังก์ชนัการประมาณค่าภายในการน าวิธีการ
ไฟไนตเ์อลิเมนตไ์ปประยกุตแ์กปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง การถ่ายเทความร้อนและการไหลของของไหล 

วฟ. 345  เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า            3(3-0-6)   
LE 345  Semiconductor Fabrication Technology 
เทคโนโลยีการผลิตไอซี การปลูกผลึก การสร้างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของไอ การสร้างชั้น

เอพิแทกซีในเฟสของของเหลว การสร้างชั้นเอพิแทกซีดว้ยล าโมเลกุล การสร้างชั้นออกไซด์ดว้ยความร้อน การ
แพร่ซึมดว้ยความร้อน อิออนอิมพลานเทชนั การพอกพนูดว้ยไอสารเคมี การท าขั้วโลหะ  
ลิโทกราฟฟี แอนนิลลิง แอสเซมบลีและการแพก็เก็จ แนวโนม้ในอนาคต 
                            วฟ. 483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ                                                               3(3-0-6) 
                             LE 483  Process Instrumentation 
   แนะน าอุปกรณ์ควบคุมการวดั แทรนส์ดิวเซอร์แบบแอนะล็อกและดิจิทลั เทคนิคการวดั ความ
ดนัเคร่ืองส่งความดนัดิฟเฟอเรนเซียล การวดัการไหลของไหล     รวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ และวิธี
พิเศษ การวดัอุณหภูมิ รวมถึงวิธีไร้ไฟฟ้า วิธีทางไฟฟ้า และวิธีการแผรั่งสี ชนิดของการวดัระดบัของเหลว การ
วดัระดบัของเหลวโดยตรง การวดัระดบัของเหลวทางออ้ม รวมถึงวิธีความดนัอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธี
พิเศษ ตวัควบคุมสัญนิยม 
   วฟ. 455  เทคโนโลยฮาร์ดไดร์ฟและการผลิต                                               3(3-0-6) 
                             LE 455  Hard Drive Technology and Manufacturing 
                       บทน าเก่ียวกบัฮาร์ดไดร์ฟ โครงสร้างของ ฮาร์ดไดร์ฟ การเขียนและอ่านขอ้มูล โครงสร้างของ
หวัอ่าน/เขียนและแผน่เก็บขอ้มูล การแปลงสนามแม่เหล็กเป็นขอ้มูลทางไฟฟ้า สายการผลิต ฮาร์ดไดร์ฟและวิธี
ทดสอบ Electrostatic discharge (ESD) หอ้งสะอาด (Cleanroom) และการควบคุม การติดต่อกบัคอมพิวเตอร์ 
(Interface) การเยีย่มชมโรงงานผลิต 
    วอ. 418  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ                                          3(3-0-6) 
             IE 418  Project Feasibility Study 
   แนวคิดของการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การศึกษาดา้นการตลาด วิศวกรรม การ
บริหาร การเงิน และผลกระทบอ่ืน ๆ ศึกษาตวัอย่างความเป็นไปไดข้องโครงการ การประเมินโครงการให้มี
ความเหมาะสมทั้งในดา้นเศรษฐศาสตร์และวศิวกรรม  การประยกุตใ์ชก้บัโครงการจริงในทางอุตสาหกรรม 
   วอ. 457 เทคโนโลยพีลาสติก                                3(3-0-6) 
                            IE 457  Plastics Technology 
      แนะน าอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งแนวความคิดเบ้ืองต้นของพลาสติกและการข้ึนรูป
ผลิตภณัฑ์ หลกัการไหลของพลาสติกในกระบวนการข้ึนรูปและการประยุกตใ์ชใ้นวิศวกรรมการผลิตพลาสติก 
การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกเบ้ืองตน้ การข้ึนรูปพลาสติกดว้ยวิธีการอดัรีด การฉีด การเป่า การกดอดั และ
เทอร์โมฟอร์มม่ิง 
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  2.7) ยกเลิกวชิา สษ. 410 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 3 
  2.8) ปรับช่ือวชิา/ปรับปรุงเน้ือหาวชิา 3 วชิา      

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ค. 251   วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข   3(3-0-6) 
MA 251  Numerical Methods and Application  
                วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.214  
                ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว 
การประมาณพหุนาม การหาอนุพนัธ์ และการหา
อินทิกรัลโดยวิธีเชิงตวัเลข  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของ
สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด การ
หาผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเส้นและไม่ใช่
เชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีท าซ ้ า การค านวณเชิง
ตวัเลขของค่าเจาะจงและเวคเตอร์เจาะจง แนวคิดเร่ือง
ไฟไนท์เอเลเมนท์ การแกปั้ญหาทางวิศวกรรมโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์       3(3-0-6) 
MA251 Numerical Methods and Applications 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.214 
 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการตวัแปรเดียว การ
ประมาณพหุนาม การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์โดยวิธีเชิง
ตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั
และตวัอย่างการน าไปใช้แกปั้ญหาทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาด   การหาผลเฉลยเชิงตวัเลขของ
ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีท าซ ้ า  การ
ค านวณเชิงตัวเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  
สมาชิกจ ากดั  การแกปั้ญหาทางวิศวกรรมโดยใชว้ิธีเชิง
ตวัเลขและโปรแกรมส าเร็จรูป 

สษ.210 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1    3 (3-0-6) 
EL 210 English for Engineering I 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาความสามารถ

ในการใชภ้าษาองักฤษเชิงวิศวกรรม โดยเนน้ ทกัษะการ
อ่าน การเขียน การฟังและการพดูจากต ารา บทความและ
เอกสารต่างๆ ท่ีมีความยาวระดบัปานกลาง 

สษ.210 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
EL 210 English for Engineering I 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
  พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารในด้านวิศวกรรม โดยเน้นทกัษะการ
อ่าน การเขียน การฟังและการพูดจากต ารา บทความ
และเอกสารต่างๆ ท่ีมีความยาวระดบัปานกลาง 

สษ.310 ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2    3 (3-0-6) 
EL 310 English for Engineering II   

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 210 
เป็นวิชาท่ีพัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษเชิงวิศวกรรม โดยเนน้ทกัษะการอ่าน ส่ิง
ตีพิมพ์ต่างๆ ท่ีมีความยาวข้ึนและทักษะการเขียน
บรรยายหรืออธิบาย ตลอดจนการฟังและ การพูด  ท่ี
เก่ียวกบังานวศิวกรรม 

สษ.310ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2     3 (3-0-6) 
EL 310 English for Engineering II   

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 210 
พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

เชิงวิศวกรรม โดยเนน้ทกัษะการอ่านส่ิงตีพิมพต่์างๆ ท่ี
มีความยาวข้ึนและทกัษะการเขียนบรรยายหรือ อธิบาย 
ตลอดจนการฟังและการพูดท่ีเก่ียวกบั งานวิศวกรรม 
เนน้ทกัษะการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
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2.9 แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา         จ  านวน  1  วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

ค. 131 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต ์                      3(3-0-6) 
MA 131 Applied Linear Algebra 
        ทฤษฏีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์เฮอร์มิเทียนและ 
ยนิูแทรีเมทริกซ์ การแยกตวัประกอบแบบแอลย ูปริภูมิ 
เวกเตอร์ อิสระเชิงเส้น มิติ ค่าล าดบัชั้นของเมทริกซ์ 
การประยกุตข์องเมทริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเส้น 
เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์มิแนนต ์หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การ 
แปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ส่วนเติมเตม็เชิงตั้ง 
ฉากและก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอร์ 
ลกัษณะเฉพาะและการประยกุต ์การท าใหเ้ป็นเมทริกซ์ 
ทแยงมุม เทนเซอร์เบ้ืองตน้  
หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก  าลงัศึกษาหรือสอบ 
ได ้ค.236 

ค. 131 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต ์                      3(3-0-6) 
MA 131 Applied Linear Algebra 
        ทฤษฏีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์เฮอร์มิเทียนและ 
ยนิูแทรีเมทริกซ์ การแยกตวัประกอบแบบแอลย ูปริภูมิ 
เวกเตอร์ อิสระเชิงเส้น มิติ ค่าล าดบัชั้นของเมทริกซ์ 
การประยกุตข์องเมทริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเส้น 
เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์มิแนนต ์หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การ 
แปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ส่วนเติมเตม็เชิงตั้ง 
ฉากและก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉพาะเวกเตอร์เฉพาะ 
และการประยกุต ์การท าใหเ้ป็นเมทริกซ์ ทแยงมุม 
เทนเซอร์เบ้ืองตน้  
หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก  าลงัศึกษาหรือสอบ 
ได ้ค.236 

 
 5.4 วชิาเลือกเสรี เพิ่มเติมเง่ือนไขในการเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรี โดยก าหนดให้ตอ้งเป็นวิชาระดบั 200 
ข้ึนไป   
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6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบั   ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดงัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1. วชิาศึกษาทัว่ไป 
2. วชิาเฉพาะ 
     2.1  วชิาเฉพาะพื้นฐาน 
             1)  กลุ่มวชิาพื้นฐานทาง 
                  คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
             2) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม 
      2.2  วชิาเฉพาะดา้น 
        1) วชิาบงัคบั 
        2) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 
        3) วชิาเลือก 
        4) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม 
3. วชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30 
ไม่นอ้ยกวา่ 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 

30 
110 

27 
17 

 
10 

                  87 
                  75 

                   
                 12 

                 
                6 

30 
111 

24 
17 
 
  7 
                      87 

 
                66 

            
                21 

                6 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120 146 147 
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Bachelor of Engineering  Program in Chemical Engineering  Bachelor of Engineering  Program in Chemical Engineering 

ช่ือปริญญา : 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี)               

 ช่ือปริญญา : 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) 

 

Bachelor of Engineering  (Chemical Engineering)  Bachelor of Engineering  (Chemical Engineering)  

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการประกอบ
อาชีพทางดา้นวศิวกรรมเคมี 
2.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการท างานได ้
หลากหลาย หมัน่แสวงหาความรู้ สามารถปรับตวัไดต้าม 
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
3.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการส่ือสารให ้
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดดี้ 
4.  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบั 
สงัคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีจิตวญิญาณธรรมศาสตร์ ค านึงถึง 
สงัคมและส่วนรวม 

 1)   มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาการและ
วชิาชีพของสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 

2) มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3) มีความสามารถในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์อยา่ง
เป็นระบบ 

4) มีทกัษะ ความพร้อมในการรับ-การถ่ายทอดและ
พฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง รวมทั้งสามารถ
ติดต่อส่ือสาร และ การใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และศพัทท์างเทคนิคในการติดต่อส่ือสาร  

5) มีความคิดสร้างสรรค ์มีความใฝ่รู้ และหมัน่แสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 

6) มีคุณธรรมและจริยธรรม ค านึงถึงสงัคมและส่วนรวม 
7) สามารถน าองคค์วามรู้จากการศึกษาดา้นเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัจากต่างประเทศมาถ่ายทอดและประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมในการพฒันาประเทศตอ่ไป 

 

    

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร  
    นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิารวมไม่นอ้ยกวา่ 146 
หน่วยกิต โดยไดศึ้กษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

    นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิารวมไม่นอ้ยกวา่ 
147 หน่วยกิต โดยไดศึ้กษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

องค์ประกอบของหลกัสูตร  องค์ประกอบของหลกัสูตร  
1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                     30  หน่วยกติ  1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                     30  หน่วยกติ  
    โครงสร้างหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  
     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

     โครงสร้างหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  
     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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   1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

    1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

 

    - หมวดมนุษยศาสตร์                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร์                                    2 
    - หมวดสงัคมศาสตร์                                     3     - หมวดสงัคมศาสตร์                                     5 
    - หมวดวทิยาศาสตร์  6     - หมวดวทิยาศาสตร์  5 
                วทิยาศาสตร์                                              3                     วทิยาศาสตร์                                              2     
                คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์                   3                  คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์                   3  
    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                               9 
                ภาษาไทย                                                   3                   ภาษาไทย                                                   3   
                ภาษาองักฤษ                                              6                  ภาษาองักฤษ                                              6  
1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯ ก าหนด ไม่
นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

 1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯ 
ก าหนด ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

 

2. วชิาเฉพาะ                                             110  หน่วยกติ  2. วชิาเฉพาะ                                            111  หน่วยกติ  
    2.1 วชิาแกน                                         27     2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน                                         24 
          2.1.1วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 17          2.1.1กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และ 

                 คณิตศาสตร์ 
17 

          2.1.2วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 10          2.1.2กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 7 
    2.2 วชิาเฉพาะสาขา                              83     2.2 วชิาเฉพาะดา้น                              87 
          2.2.1 วชิาบงัคบั                                                 63            2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม                   66  
          2.2.2 วชิาเลือก                                                   20             2.2.2 กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม                    21  
                   (1) เลือกในและนอกสาขา                        11                      เลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  
                   (2) วชิาวจิยัหรือสหกิจศึกษาหรือวชิาโท    9 
 

                        - วชิาวา่ดว้ยการวจิยั 
                       - วชิาสหกิจศึกษา           
                      -  รายวชิาในวชิาโท                                                                 

 
 
 

    
3.  วชิาเลอืกเสรี                                       6  หน่วยกติ  3.  วชิาเลอืกเสรี                                           6  หน่วยกติ  
ข้อก าหนดหลกัสูตร  ข้อก าหนดหลกัสูตร  
1. วชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่                 30    หน่วยกิต  1. วชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่                 30    หน่วยกิต  

นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (ส่วน
ท่ี 1)   หมวดมนุษยศาสตร์   หมวดสงัคมศาสตร์ หมวด
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  
และ ตอ้งศึกษารายวชิาท่ีคณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วนท่ี 2) รวมไม่นอ้ย
กวา่  9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 
 

 นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป 
(ส่วนท่ี 1)   หมวดมนุษยศาสตร์   หมวดสงัคมศาสตร์ 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 
หน่วยกิต  และ ตอ้งศึกษารายวชิาท่ีคณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วน
ท่ี 2) รวมไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
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    1.1  ส่วนท่ี  1      1.1  ส่วนท่ี  1  
-  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา    ( 3 หน่วยกิต)  -  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา    ( 2 หน่วยกิต) 

 
 

มธ. 110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์            3 มธ. 110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์             2 
- หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา       (3 หน่วยกิต)  - หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 2 วชิา       (5 หน่วยกิต)  
มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม  หรือ  3 มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม       3 
มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์             3 มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์      2 
  - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
      รวม 2 วชิา                                     ( 6  หน่วยกิต)          รวม 2 วชิา                                     ( 5 หน่วยกิต)    
      วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
      บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต) 

       วทิยาศาสตร์  
      บงัคบั  1  วชิา (2 หน่วยกิต) 

 

มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                       2 
      คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  
      บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต) 

       คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  
      บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต) 

 

มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 
-  หมวดภาษา รวม 3 วชิา                    (9 หน่วยกิต)  -  หมวดภาษา รวม 3 วชิา                      (9 หน่วยกิต)  
      ภาษาไทย บงัคบั 1 วชิา                  (3 หน่วยกิต)        ภาษาไทย บงัคบั 1 วชิา                   (3 หน่วยกิต)  
      ท. 160   การใชภ้าษาไทย หรือ 3 ท. 161    การใชภ้าษาไทย  1                       3 
      ภาษาองักฤษ บงัคบั 2 วชิา (6 หน่วยกิต)        ภาษาองักฤษ บงัคบั 3 วชิา (6 หน่วยกิต)  
สษ. 170   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1 
สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     

0 
3 

สษ. 170   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1 
สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     

0 
3 

สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                3 สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                  3 
    
   1.2 ส่วนท่ี 2 รายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรรวม ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

27    1.2 ส่วนท่ี 2 รายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯก าหนดไว้
ในหลกัสูตรรวม ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 

วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน 3 วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน 3 
วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 1 วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 1 
สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 
เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จาก รายวชิาต่อไปน้ี  เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จาก รายวชิาต่อไปน้ี  
วค. 106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 3 วค. 106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 3 
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 
น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 
น. 246  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา   3 น. 249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา   3 

พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้   3 พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้   3 

ทอ. 201 หลกัการบริหาร   3 ทม. 201 หลกัการบริหาร   3 
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ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
 

3 ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้   3 

2. วชิาเฉพาะ                                  110  หน่วยกิต  2. วชิาเฉพาะ                                  111  หน่วยกิต  
    2.1 วชิาแกน                                    27  หน่วยกติ                       2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน                  24  หน่วยกติ                   
           2.2.1  พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                

17  หน่วยกติ 

            2.2.1  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์                17  หน่วยกติ 

 

วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                       3 วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                       3 
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      1 วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      1 
วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                       3 วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                       3 
วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      1 วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      1 
ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                3 ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                3 
ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต์  3 ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต์  3 
ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                              3 ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                              3 

2.2.2  พืน้ฐานทางวศิวกรรม     10 หน่วยกติ  2.2.2  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม  7 หน่วยกติ  
วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร     0 วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร     0 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม                                        3 วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1                                       3 
วอ. 261 สถิติวศิวกรรม                                   3   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์            1 วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 
วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    3 วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    3 
   
  2.2  วชิาเฉพาะสาขา                     83 หน่วยกติ 

   
  2.2  วชิาเฉพาะด้าน                       87 หน่วยกติ 

 

       2.2.1 วชิาบังคบั                        63 หน่วยกติ         2.2.1 กลุ่มวชิาบังคบัทางวศิวกรรม      66 หน่วยกติ  
วชิาบงัคบัในสาขา                          57 หน่วยกิต  วชิาบงัคบัในสาขา                          56 หน่วยกิต  
วค. 200  เคมีวเิคราะห์ 3 วค. 200  เคมีวเิคราะห์ 3 
วค. 201  เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 วค. 201  เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 
วค. 202  เคมีอินทรีย ์ 3 วค. 202  เคมีอินทรีย ์ 3 
วค. 205  สมดุลมวลสารและพลงังาน               3 วค. 205  สมดุลมวลสารและพลงังาน               3 
วค. 213  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 1 3 วค. 213  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 1 3 
วค. 233  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมเคมี                      3 วค. 233  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมเคมี                      3 
วค. 284  ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี  1    1 วค. 284  ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี  1    1 
วค. 285  ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี  2   1 วค. 285  ปฏิบติัการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี  2   1 
วค. 314  พลศาสตร์ความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี  2                                     3 วค. 314  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี  2                                            3 
วค. 315  วศิวกรรมปฏิกิริยา                                  3 วค. 315  วศิวกรรมปฏิกิริยา                                  3 
วค. 323  ความปลอดภยัทางวศิวกรรมเคมี            3 วค. 323  ความปลอดภยัทางวศิวกรรมเคมี            3 
วค. 334  การถ่ายโอนมวล                                     3 วค. 334  การถ่ายโอนมวล                                     3 
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วค. 335  กระบวนการแยก                                                 3 วค. 335  กระบวนการแยก                                                 3 
วค. 351  การถ่ายเทความร้อน                               3 วค. 351  การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี                               3 
วค. 371  กระบวนการทางวศิวกรรมเคมี  
                  และการเยีย่มชมโรงงาน              

3 วค. 371  กระบวนการทางวศิวกรรมเคมี  
                  และการเยีย่มชมโรงงาน              

3 

วค. 373  การจดัการทางวศิวกรรมเคมี                         3 วค. 373  การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี                         3 
วค. 381 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1 
วค. 391 การฝึกงาน 

1 
1 

วค. 381 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1 
วค. 391 การฝึกงาน 

1 
0 

วค. 422  การก าจดัของเสียทางอุตสาหกรรม 3 วค. 422  การบ าบดัของเสียจากอตุสาหกรรม 3 
วค. 461  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                                                             3 วค. 461  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                                                    3 
วค. 474  การออกแบบกระบวนการผลิตและการ 
              ออกแบบโรงงาน                          

3 วค. 474  การออกแบบกระบวนการผลิตและการ 
                   ออกแบบโรงงาน 

3 

วค. 482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 1 วค. 482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 1 
วค. 491   สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี                       1 วค. 491  สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี                       1 

    

วชิาบงัคบันอกสาขา            6 หน่วยกิต  วชิาบงัคบันอกสาขา          10 หน่วยกิต  
วฟ. 209  วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                          3 วฟ. 209  วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                          3 
วย. 202   กลศาสตร์วศิวกรรม- สถิตยศาสตร์                           3 วย. 202   กลศาสตร์วศิวกรรม- สถิตยศาสตร์                           3 
  วอ. 261   สถิติวศิวกรรม 

 วฟ. 203  ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้           
3 
1 

  2.2.2  กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม             21  หน่วยกติ                    
2.2.2.1 วชิาบงัคบัเลือก 

 

  เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี  
   รูปแบบท่ี 1  วชิาวา่ดว้ยการวจิยั              9  หน่วยกิต  
  วค.586 การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี 2 
  วค. 596  การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1                         1 
  วค. 597  การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2                         

วค. xxx  วชิาเลือกในสาขา 
3 
3 

  รูปแบบท่ี 2  วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี  9  หน่วยกิต  
  วค. 598  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี          3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วค. 599  สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี          6 
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  รูปแบบท่ี 3 วชิาเลือกนอกคณะ (วชิาโท)     ไม่นอ้ยกวา่   
9  หน่วยกิต 

 

  นกัศึกษาตอ้งเลือกศึกษาวิชาจากสาขาวิชาใดวิชา
หน่ึงท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ไม่น้อย
กวา่  9 หน่วยกิต โดยวชิาเหล่านั้นตอ้งถูกก าหนดให้เป็น
วิชาโทและเป็นวิชาท่ีอยู่ในสาขาวิชาโทเดียวกัน หาก
นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาจนครบตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชาใดก็ตาม 
นกัศึกษามีสิทธิไดรั้บวชิาโทในสาขานั้น ๆ 

 

      2.2.2  วชิาเลอืก                             20 หน่วยกติ       2.2.2.2  กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม     12  หน่วยกติ  
1)    เลือกศึกษารายวชิาเลือกในสาขา และนอกสาขา  

11 หน่วยกิต    
 ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่   12      

หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี  
 

     วชิาเลือกในสาขา    
วค. 306 เคมีอนินทรีย ์ 2 วค. 306 เคมีอนินทรีย ์ 3 
วค. 317  วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา      2 วค. 317  วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา      3 
วค. 326  การป้องกนัมลพิษ 2 วค. 326  การป้องกนัมลพิษ 3 
วค. 327 ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี 2 วค. 327 ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี 3 
วค. 328  วศิวกรรมชีวเคมี 2 วค. 328  วศิวกรรมชีวเคมี 3 
วค. 329 การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์ 2 วค. 329 การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์ 3 
วค. 346  เทคโนโลยกีารน ากลบัมาใชใ้หม่ของ 2 วค. 346  เทคโนโลยกีารน ากลบัมาใชใ้หม่ของ 3 
               พลาสติกและของเหลือใช ้                 พลาสติกและของเหลือใช ้  
วค. 347 เคมีวสัดุขั้นสูง 2 วค. 347 เคมีวสัดุขั้นสูง 3 
วค. 348  เทคโนโลยกีารกดักร่อน 2 วค. 348  เทคโนโลยกีารกดักร่อน 3 
วค. 349 นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 2 วค. 349 นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 3 
วค. 356  การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม 2 วค. 356  การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม 3 
วค. 357  เทคโนโลยปิีโตรเลียม 2 วค. 357  เทคโนโลยปิีโตรเลียม 3 
วค. 358  กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 2 วค. 358  กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 3 
วค. 359  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2 วค. 359  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 
วค. 368  การออกแบบการทดลองส าหรับ 2 วค. 368  การออกแบบการทดลองส าหรับ 3 
               งานทางวศิวกรรมเคมี                 งานทางวศิวกรรมเคมี  
วค. 369  การจ าลองกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี 2 วค. 369  การจ าลองกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี 3 
  วค. 376  การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานใน 

                อุตสาหกรรม 
3 

  วค. 377 พ้ืนฐานเคร่ืองมือวดัและควบคุม  
                กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมเคมี       

3 
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วค. 406 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี1 2 วค. 406 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี1 3 
วค. 407  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 2 2 วค. 407  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 2 3 
วค. 416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์ 2 วค. 416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์ 3 
วค. 427 มลพิษทางอากาศ 2 วค. 427 มลพิษทางอากาศ 3 
วค. 447  เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2 วค. 447  เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 3 
วค. 466 วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 2 วค. 466 วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 3 
วค. 467 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทาง  
            วศิวกรรมเคมี    

2 วค. 467 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทาง  
            วศิวกรรมเคมี    

3 

วค. 477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ 2 วค. 477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ 3 
 วค. 507 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3 2  วค. 507 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3 3 
 วค. 508 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 4 2  วค. 508 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 4 3 
     วชิาเลือกนอกสาขา    
 วอ.425  วศิวกรรมพอลิเมอร์ 3  วอ.425  วศิวกรรมพอลิเมอร์ 3 
  วฟ. 203  ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 1        
  สษ. 210  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 3 สษ. 210  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 3 
  สษ. 310  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2 3  สษ. 310  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2 3 
  สษ. 410  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 3 3   
  ค. 131   พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                                     3  ค. 131   พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                                     3 
  ค. 251   วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข      3  ค. 251   วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์ 3 
   วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้  3 
   วฟ.345  เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า             3 
   วฟ.483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ                        3 
   วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดรฟ์ และการผลิต      3 
   วอ. 418  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 3 
   วอ. 457  เทคโนโลยพีลาสติก 3 
2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 9 หน่วยกิต    
     2.1) วชิาวา่ดว้ยการวจิยั                        9  หน่วยกิต    
วค.586 การเขียนบทความในสาขาวศิวกรรมเคมี 3   
วค. 596  การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1                         3   
 วค. 597  การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2                         3   
    2.2) วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี    9  หน่วยกิต    
วค. 598  สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี 1         3   
วค. 599  สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี 2         6 
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     2.3)วชิาเลือก                                       9  หน่วยกิต    
     นกัศึกษาตอ้งเลือกศึกษาวิชาจากสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ท่ี
เปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  อีก  9  หน่วยกิต  โดย
วชิาเหล่านั้นตอ้งถูกก าหนดให้เป็นวิชาโทและอยูใ่นสาขาวิชา
เดียวกนั เม่ือนักศึกษาศึกษาวิชาจนครบ ตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของหลกัสูตรวิชาโทในสาขาวิชาใดก็ตาม นกัศึกษามี
สิทธิไดรั้บวชิาโทในสาขานั้น ๆ 

   

    
    
    
    

    
3.  วชิาเลอืกเสรี                                  6 หน่วยกติ  3.  วชิาเลอืกเสรี                        6 หน่วยกติ  
นัก ศึ กษ าอ า จ เ ลื อ ก ศึ กษ า วิ ช า ใ ด ก็ ได้ ท่ี เ ปิ ดสอน ใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
“ยกเวน้วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา และ
วิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใช้
รหัสย่อ มธ. ทุกวิชา” ทั้งน้ี ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษ
เป็นวชิาเลือกเสรีอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต 

 นกัศึกษาอาจเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดต้ั้งแต่ระดบั 200 ข้ึน
ไป ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวชิาเลือกเสรี 
ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และควรเลือกศึกษาวชิาภาษาองักฤษ
เป็นวชิาเลือกเสรีอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึง
วชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย 

นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้
1.   วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 

(รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 
2.  วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 

2 ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา   
3.  วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 

การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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ภาคผนวก  5  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับ พ.ศ. 2552  กับ 
ฉบับ พ.ศ.2556 
รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3) มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3)  

ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3) ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (3) มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     (3)  มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (3) ปรับจากวิชาบงัคบั

เลือก เป็นวชิาบงัคบั 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (3) มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(3) มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2) ลดหน่วยกิต 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
 

รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2  
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1) วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1)  
วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3) วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3)  
              และพลงังาน                และพลงังาน   
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2)  
น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3)  
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3)  
ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
 น. 246 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
           ทางปัญญา 

(3)  น. 249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
           ทางปัญญา 

(3) ปรับรหสัวิชาและปรับ 
วิชาบงัคบัก่อน 

ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) ปรับค าอธิบายวชิาและ
ปรับอกัษรยอ่ 

สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
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รายวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์        
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3) วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3)  
ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3) ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3)  
ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ ์ (3)  ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ ์ (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

(1) 
(1) 

วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

(3) 
(1) 

ปรับค าอธิบายวชิา 
ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
และค าอธิบายรายวิชา 

วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (1) วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (1) ปรับค าอธิบายวชิา 
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
           ประยกุต ์

(3) ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
            ประยกุต ์

(3) ปรับค าอธิบายวชิา 

     
 

รายวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(  วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

(1) วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

(1)  

วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วอ.121 วสัดุวิศวกรรม                             (3) วอ.121 วสัดุวิศวกรรม 1                             (3) ปรับช่ือวิชา 
รายวิชาท่ีตัดออก      
-     
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รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 สรุปการเปลีย่นแปลง 

1. รายวชิาทีไ่ม่มีการเปลีย่นแปลง     

วค .106 ความยัง่ยนืทาง 
           ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 
วค. 200  เคมีวเิคราะห์ 
วค. 201 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
วค. 205 สมดุลมวลสารและพลงังาน 
วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์ 
วค.  213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 233  กลศาสตร์ของไหลส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 
วค. 284  ปฏิบติัการเคมีส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 285  ปฏิบติัการเคมีส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 2 
วค. 314 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 2 
วค. 315 วศิวกรรมปฏิกิริยา 
วค. 323 ความปลอดภยัทาง 
               วศิวกรรมเคมี 
วค. 334 การถ่ายโอนมวล 
วค. 335 กระบวนการแยก 
วค. 371 กระบวนการทางวศิวกรรม 
               เคมีและการเยีย่มชมโรงงาน 
วค. 381 ปฏิบติัการทาง 
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 461 พลศาสตร์ของกระบวนการ 
                และการควบคุม 
วค. 474 การออกแบบกระบวนการ 
               และการออกแบบโรงงาน 
วค. 482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 
วค. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี 

(3) 
 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
(1) 
 
(1) 
 
(3) 
 
(3) 
(3) 
 
(3) 
(3) 
(3) 
 
(1) 
 
(3) 
 
(3) 
 
(1) 
(1) 

วค .106 ความยัง่ยนืทาง 
           ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 
วค. 200  เคมีวเิคราะห์ 
วค. 201 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
วค. 205 สมดุลมวลสารและพลงังาน 
วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์ 
วค.  213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 233  กลศาสตร์ของไหลส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 
วค. 284  ปฏิบติัการเคมีส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 285  ปฏิบติัการเคมีส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 2 
วค. 314 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับ 
              วศิวกรรมเคมี 2 
วค. 315 วศิวกรรมปฏิกิริยา 
วค. 323 ความปลอดภยัทาง 
               วศิวกรรมเคมี 
วค. 334 การถ่ายโอนมวล 
วค. 335 กระบวนการแยก 
วค. 371 กระบวนการทางวศิวกรรม 
               เคมีและการเยีย่มชมโรงงาน 
วค. 381 ปฏิบติัการทาง 
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 461 พลศาสตร์ของกระบวนการ 
                และการควบคุม 
วค. 474 การออกแบบกระบวนการ 
               และการออกแบบโรงงาน 
วค. 482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2 
วค. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี 

(3) 
 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
(1) 
 
(1) 
 
(3) 
 
(3) 
(3) 
 
(3) 
(3) 
(3) 
 
(1) 
 
(3) 
 
(3) 
 
(1) 
(1) 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 สรุปการเปลีย่นแปลง 

2. รายวชิาทีม่ีการเปลีย่นแปลง     
วค. 586 การเขียนบทความในสาขา 
             วศิวกรรมเคมี 

(3) 
 

วค. 586 การเขียนบทความในสาขา 
             วศิวกรรมเคมี 

(2) 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
ลดจ านวนหน่วยกิตจาก 3 
เป็น 2 หน่วยกิต 

วค. 391 การฝึกงาน (1) วค. 391 การฝึกงาน (0) ลดจ านวนหน่วยกิตจาก 1 
เป็น 0 หน่วยกิตและเปล่ียน
ค าอธิบายรายวชิา 

วค. 306  เคมีอนินทรีย ์
วค. 317  วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา 
วค. 326  การป้องกนัมลพิษ 
วค. 327  ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี 
วค. 328  วศิวกรรมชีวเคมี 
วค. 329   การประเมินวฏัจกัรชีวติของ 
                 ผลิตภณัฑ ์
วค. 346  เทคโนโลยกีารน ากลบัมา 
ใชใ้หม่ของพลาสติก และของเหลือใช ้
วค. 347  เคมีวสัดุขั้นสูง 
วค. 348  เทคโนโลยกีารกดักร่อน 
วค. 349  นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 
วค. 356  การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม 
วค. 357  เทคโนโลยปิีโตรเลียม 
วค. 358  กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
วค. 359  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
วค. 368  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
        งานทางวศิวกรรมเคมี 
วค. 369  การจ าลองกระบวนการทาง 
        วศิวกรรมเคมี  
วค. 406  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 1 
วค. 407  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 2 
วค. 416  การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์ 
วค. 427  มลพิษทางอากาศ 
วค. 447  เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
วค. 466  วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับ 
         วศิวกรรมเคมี 
วค. 467  เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสม 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

 
(2) 

 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

 
(2) 
(2) 

 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

 

(2) 

วค. 306  เคมีอนินทรีย ์
วค. 317  วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา 
วค. 326  การป้องกนัมลพิษ 
วค. 327  ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมเคมี 
วค. 328  วศิวกรรมชีวเคมี 
วค. 329   การประเมินวฏัจกัรชีวติของ 
                 ผลิตภณัฑ ์
วค. 346  เทคโนโลยกีารน ากลบัมา 
ใชใ้หม่ของพลาสติก และของเหลือใช ้
วค. 347  เคมีวสัดุขั้นสูง 
วค. 348  เทคโนโลยกีารกดักร่อน 
วค. 349  นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 
วค. 356  การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม 
วค. 357  เทคโนโลยปิีโตรเลียม 
วค. 358  กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
วค. 359  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
วค. 368  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
        งานทางวศิวกรรมเคมี 
วค. 369  การจ าลองกระบวนการทาง 
        วศิวกรรมเคมี  
วค. 406  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 1 
วค. 407  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 2 
วค. 416  การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์ 
วค. 427  มลพิษทางอากาศ 
วค. 447  เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
วค. 466  วธีิการคณิตศาสตร์ส าหรับ 
         วศิวกรรมเคมี 
วค. 467  เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสม 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
(3) 

 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
(3) 
(3) 

 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 

(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
     จาก 2 เป็น 3 หน่วยกิต 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 สรุปการเปลีย่นแปลง 
  ทางวศิวกรรมเคมี  
วค. 477  การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิง            
        นิเวศเศรษฐกิจ 
วค. 507  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3 
วค. 508  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 4 
  
วค. 596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1        
 
 
 
วค. 351 การถ่ายเทความร้อน                     
 
วค. 373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์ 
              วศิวกรรมเคมี      
วค. 422 การบ าบดัของเสียจาอุตสาหกรรม  
วค. 597 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2           
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษา                  
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 599 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคมี           

 
(2) 

 
(2) 
(2) 

 
(3) 

 
 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
(6) 

  ทางวศิวกรรมเคมี  
วค. 477  การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิง          
        นิเวศเศรษฐกิจ 
วค. 507  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3   
วค. 508  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคมี 4      
   
วค. 596 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 1                 
 
 
 
วค. 351 การถ่ายเทความร้อน                        
             ส าหรับวศิวกรรมเคมี                               
วค. 373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์ 
              วศิวกรรมเคมี      
วค. 422 การบ าบดัของเสียจาอุตสาหกรรม  
วค. 597 การวจิยัระดบัปริญญาตรี 2               
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษา                      
              วศิวกรรมเคมี 1 
วค. 599 สหกิจศึกษาวศิวกรรม เคมี              

 
(3) 

 
(3) 
(3) 

 
(1) 

 
 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 

 
(6) 

 
 
   เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
   จาก 2 เป็น 3 หน่วยกิต 
 
 
ลดจ านวนหน่วยกิต 
จาก 3 เป็น 1 หน่วยกิต 
และเปล่ียนค าอธิบาย
รายวชิา 
เปล่ียนช่ือวชิา 
 
 
 
   ปรับค าอธิบายรายวชิา 
 
 

3. รายวชิาทีเ่ปิดเพิม่ วค. 376 การจดัการและการอนุรักษ ์               
              พลงังานในอตุสาหกรรม 
วค. 377 พ้ืนฐานเคร่ืองมือวดัและควบคุม       
            กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม
เคมี       

(3)  
 
(3) 

- 

4. รายวชิาทีปิ่ด/ตัดออก - - 
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รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาอ่ืน  /นอกคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 
รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง      
วอ.425  วศิวกรรมพอลิเมอร์ (3) วอ.425  วศิวกรรมพอลิเมอร์ (3)  
วฟ. 203  ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ 

(1)         

     
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง      
ค. 131   พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                                     
ค. 251   วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข      

(3) 
(3) 

ค. 131   พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                                     
ค. 251   วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์  

(3) 
(3) 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
เปล่ียนช่ือวชิาและปรับ
ค าอธิบายรายวชิา 

สษ. 210  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 (3) สษ. 210  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 1 (3) ปรับค าอธิบายรายวชิา 
สษ. 310  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2 (3) สษ. 310  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 2 (3) ปรับค าอธิบายรายวชิา 
  รายวชิาทีเ่ปิดเพิม่   
  วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้  (3)  
  วฟ.345  เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า             (3)  
  วฟ.483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ                        (3)  
  วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดรฟ์ และการผลิต      (3)  
  วอ. 418  การศึกษาความเป็นไปไดข้อง 

              โครงการ 
(3)  

  วอ. 457  เทคโนโลยพีลาสติก (3)  
รายวชิาทีปิ่ด/ตดัออก     
สษ. 410  ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกรรม 3 (3)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

161 

 

ภาคผนวก  6  แขนงวชิาย่อยตามองค์ความรู้ 

เนือ้หาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุ่มความรู้ด้านพืน้ฐานทางวศิวกรรมเคม ี         
1.1) ดุลมวลและพลงังาน (Mass and Energy Balances) ×  × ×     
วค.205 สมดุลมวลสารและพลงังาน         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
1.2) อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) ×  × × ×    
วค.213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 1         
วค.314 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 2         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
1.3) จลนพลศาสตร์ (Kinetics) ×   ×     
วค.315 วศิวกรรมปฏิกิริยา         
วค.317 วศิวกรรมเร่งปฏิกิริยา         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
(2) กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวศิวกรรมเคม ี         
2.1) กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ×  ×      
วค.233 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมเคมี         
วค.381 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 1         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
2.2) การถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer) ×  ×  ×    
วค.351 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวศิวกรรมเคมี         
วค.335 กระบวนการแยก         
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เนือ้หาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.356 การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
2.3) การถ่ายโอนมวลสาร (Mass Transfer) ×  × ×     
วค.334 การถ่ายโอนมวล         
วค.335 กระบวนการแยก         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.482 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 2         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
2.4) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) ×  × ×   ×  
วค.357 เทคโนโลยปิีโตรเลียม         
วค.358 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ         
วค.368 การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวศิวกรรมเคมี         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
2.5) การออกแบบถงัปฏิกรณ์ (Reactor Design) ×  × ×   ×  
วค.315 วศิวกรรมปฏิกิริยา         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
2.6) การควบคุมกระบวนการ (Process Control) ×  × ×  ×   
วค.369 การจ าลองกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี         
วค.377  พ้ืนฐาน เค ร่ืองมือวัดและควบคุมกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมเคมี 
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เนือ้หาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.391 การฝีกงาน         
วค.461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม         
วค.467 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทางวศิวกรรมเคมี         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
(3) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจดัการโรงงาน         
3.1) ความปลอดภยั (Safety)       ×  
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน         
วค.323 ความปลอดภยัทางวศิวกรรมเคมี         
วค.326 การป้องกนัมลพิษ         
วค.348 เทคโนโลยกีารกดักร่อน         
วค.357 เทคโนโลยปิีโตรเลียม         
วค.358 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ         
วค.359 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี         
วค.371 กระบวนการทางวศิวกรรมเคมีและการเยีย่มชมโรงงาน         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.427 มลพิษทางอากาศ         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
3.2) เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม (Engineering Economy) ×      ×  
วค.373 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเคมี         
วค.371 กระบวนการทางวศิวกรรมเคมีและการเยีย่มชมโรงงาน         
วค.376 การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.467 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมทางวศิวกรรมเคมี         
วค.477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
3.3) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)    × ×  × × 
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน         
วค.326 การป้องกนัมลพิษ         
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เนือ้หาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.329 การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์         
วค.346 เทคโนโลยกีารน ากลบัมาใชใ้หม่ของพลาสติกและของเหลือใช ้         
วค.348 เทคโนโลยกีารกดักร่อน         
วค.356 การเผาไหมเ้ชิงส่ิงแวดลอ้ม         
วค.359 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี         
วค.376 การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม         
วค.391 การฝีกงาน         
วค.422 การบ าบดัของเสียจากอุตสาหกรรม         
วค.427 มลพิษทางอากาศ         
วค.477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ         
วค.491 สมัมนาทางวศิวกรรมเคมี         
         
         
  
รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยคณะอืน่   

เน้ือหาความรู้ 
องคค์วามรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม         
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์         
มธ.120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์         
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
มธ.156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้         
ท. 161  การใชภ้าษาไทย         
สษ.070  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1         
สษ.171  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2         
สษ.172  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3         
วท.123  เคมีพ้ืนฐาน         
วท.173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน         
สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน         
น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์         
น. 249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา         
พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้         
ทม.201  หลกัการบริหาร         
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ศ. 213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้         
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1         
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2         
วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1         
วท.184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2         
ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน         
ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์         
ค .214  สมการเชิงอนุพนัธ์         
 
รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยภาควชิาอืน่ของคณะ 

เน้ือหาความรู้ 
องคค์วามรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วก.100  กราฟฟิกวศิวกรรม         
วก.454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้         
วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร           
วย.101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์          
วย.202  กลศาสตร์วศิวกรรม-สถิตยศาสตร์         
วฟ.203  ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้         
วฟ.209  วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้         
วฟ.345  เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า           
วฟ.483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ         
วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดรฟ์ และการผลิต         
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1         
วอ.418  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ         
วอ.457  เทคโนโลยพีลาสติก         
 
รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

เน้ือหาความรู้ 
องคค์วามรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน         
วค.211  เธอร์โมไดนามิกส์         

 


