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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
          รหัสหลักสูตร    :  25400051100123 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคม ี    
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
   ชื่อย่อ วศ.บ.(วิศวกรรมเคม)ี 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
   ชื่อย่อ B.Eng. (Chemical Engineering) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   148  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
  5.1 รูปแบบ   
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ป ี  
  5.2 ประเภทของหลักสตูร  
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพี 
  5.3 ภาษาที่ใช้   
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  5.4 การรับเข้าศึกษา 
    รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

     6.1  สถานภาพของหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  พ.ศ. 2556 
- ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

     6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 
    เมื่อวันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
  - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
   เมื่อวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ปีการศึกษา 2563    
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 วิชาวิศวกรเคมีเป็นวิชาชีพที่สามารถท างานในงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การท างานเป็นวิศวกร
หน้าที่ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในอุตสาหกรรมที่กระบวนการภายในมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ (การที่
สารมีการเปลี่ยนสถานะ) เช่น โรงกลั่นน  ามัน หรือในอุตสาหกรรมที่กระบวนการภายในมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี  
(การที่สารมีการท าปฎิกิริยาเกิดมีสารใหม่ขึ น) เช่ น โรงงานผลิตพอลีเมอร์  หรือการท างานที่ เกี่ยวข้อง เช่น            
การออกแบบหรือการสร้างอุปกรณ์ การออกแบบหรือการสร้างโรงงาน การจัดซื อ การขาย การควบคุมการผลิต     
การบริการ เป็นต้น อาชีพที่วิศวกรเคมีสามารถประกอบได้ ดังนี   
  8.1  อาชีพที่ท างานในกระบวนการผลิต เช่น วิศวกรผลิต วิศวกรกระบวนการ และวิศวกรควบคุมคุณภาพ   
  8.2  อาชีพที่ท างานด้านงานขาย งานการตลาด งานบริการเทคนิค ในบริษัทการขายผลิตภัณฑ์เคมีและ 
อุปกรณ์ส าหรับโรงงาน   
  8.3  อาชีพที่ท างานสายวิชาการ เช่น งานวิจัยและพัฒนา งานอาจารย์ เป็นต้น   
  8.4  อาชีพที่ท างานโครงการ ได้แก่ วิศวกรโครงการ ส าหรับบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงงานและบริษัทที่เป็น 
ผู้รับเหมา   
  8.5  อาชีพที่ท างานทางด้านการพัฒนาธุรกิจ เช่น หน่วยงานด้านงานวางแผน งานวิเคราะห์ งานประเมิน 
ความเสี่ยงงานพัฒนาธุรกิจเพื่อก าหนดนโยบายขององค์กรหรือทิศทางในการขยายกิจการ   
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

1 3 1001 00768 xx x รองศาสตราจารย ์ ภาณุ ด่านวานิชกุล Ph.D.(Chemical Engineerin), 
University of Pennsylvania, U.S.A, 
2546 
M.Eng.(Chemical Engineering) 
University of Delaware, U.S.A., 
2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2537 

2 3 1017 00601 xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี Ph.D. (Chemical Engineering), 
Tokyo Institute of Technology, 
Japan, 2547 
M.Eng. (Chemical Engineering), 
New Jersey Institute of 
Technology, U.S.A.,2537 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2535 

3 3 1014 00826 xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วรรัตน์ ปัตรประกร D.Eng. (Chemical Engineering), 
Tokyo Institute of Technology, 
Japan, 2548 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2539 
วท.บ. (วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2537 
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ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษา
ที่จบ 

4 3 1005 01000 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พงศ์ธร  ธูปะเตมีย ์ D.Eng. (Materials Process 
Engineering), Kyushu University, 
Japan, 2543 
M.Eng. (Hydrocarbon Chemisry 
Engineering), Kyoto University, 
Japan, 2535 
B.Eng. (Hydrocarbon  Chemisty 
Engineering), Kyoto University, 
Japan, 2533 

5 3 1020 01818 xx x อาจารย ์ ธนิทธิ์  พิพฒัพันธุ ์ M.S. (Chemical Engineering), 
Washington University at St. 
Louise, USA., 2541 
วท.บ. วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2531 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   ในช่วงที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงส าคัญในส่วนที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยมีส่วนร่วมอยู่ ได้แก่ การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีผลเป็นรูปธรรมตั งแต่วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงนี ส่งผลต่อวิศวกรเคมีชาวไทยเป็นอย่างมาก ทั งในแง่โอกาสที่เพิ่มขึ นมาต่อการจะได้
ไปท างานในต่างประเทศ และในแง่ความเสี่ยงต่อการที่จะต้องมีคู่แข่งที่มากขึ นจากการเข้ามาในประเทศไทยของ
วิศวกรชาวต่างประเทศ 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ในช่วงที่ผ่านมาและที่จะยิ่งเป็นต่อไปอีกในอนาคต การเปลี่ ยนแปลงส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมภายในโลก ซึ่งรวมถึงในประเทศไทยด้วย ได้แก่ การเจริญ เติบโต
เป็นอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการจึงมีโอกาสในการเลือกซื อสินค้าหรือการรับบริการต่าง ๆ ได้มากขึ น  และมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยการบริโภคหรือการรับบริการไปได้อย่างรวดเร็วตามข้อมูลข่าวสารที่ตนได้รับจากช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการมีความจ าเป็นจะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนั นได้   
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    ในข้อ 11.1 ได้กล่าวไปแล้วว่าการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลต่อวิศวกรเคมีชาว
ไทยเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงส่วนนี ด้วย โดยได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการพยายามให้
บัณฑิตที่จะจบการศึกษาได้มีพื นฐานความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีที่ดี สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งด้วยภาษาที่
ใช้กันในวงการวิศวกรรมเคมี, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไป  
   ในข้อ 11.2 ได้กล่าวไปแล้วว่าการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลให้
วิศวกรเคมีจ าเป็นจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวที่สูง ในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงส่วนนี ด้วย โดยได้ให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการพยายามให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษาได้มีพื นฐานความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีที่ดี มี
ความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ มีความขยัน  อดทนและสามารถรับข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกและสามารถพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอได้   
   นอกจากนี  เนื่องจากหากวิศวกรเคมีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงเศรษฐกิจจะได้รับการพัฒนา แต่
สังคมก็มีแต่จะแย่ลงไปในการวางแผนหลักสูตรจึงได้ค านึงในส่วนนี โดยพยายามที่จะสร้างหลักสูตร (และด าเนินการ
เรียนการสอน) เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษาออกมาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมด้วย  
   12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   พันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระบุในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังนี  ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 และ “ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในก ากับของรัฐ 
พ.ศ. 2558” ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 
ศีลธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม” 
   จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาหลักสูตรที่ได้กล่าวไปในข้อ 12.1 ที่ว่าได้พยายามพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
บัณฑิตที่จะจบการศึกษาได้มีพื นฐานความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีที่ดี สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน
การปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ มีความขยัน อดทน สามารถรับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมด้วยนั น สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าว 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น) 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   13.1.1  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะอื่น 
  มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต 
  TU100 Civic Aducation 
  มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย 3 หน่วยกิต 
  TU101 Thailand, ASEAN, and the World 
  มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต 
  TU102 Social Life Skills 
  มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
  TU103 Life and Sustainability 
  มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ไม่นบัหน่วยกิต) 
  TU050 English Skill Development 
  มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิารณญาณ 3 หน่วยกิต 
  TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 
  TU105 Communication Skills in English 
  มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
  TU106 Creativity and Communication 
  มธ.107 ทักษะดิจิทัลกบัการแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต 
  TU107 Digital Skill and Problem 
  มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3  หน่วยกิต 
  TU108 Self-Development and Management 
  มธ.109 ทักษะดิจิทัลกบัการแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต 
  TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 
  วท.123 เคมีพื นฐาน 3 หน่วยกิต 
  SC123 Fundamental Chemistry 
  วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 หน่วยกิต 
  SC173 Fundamental Chemistry Laboratory 
  วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต 
  SC133 Physics for Engineers 1 
  วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต 
  SC134 Physics for Engineers 2 
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  วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต 
  SC183 Physics for Engineers Laboratory 1 
  วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต 
  SC184 Physics for Engineers Laboratory 2 
  ค.111 แคลคูลัสพื นฐาน 3 หน่วยกิต 
  MA111 Fundamentals of Calculus 
  ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต ์ 3 หน่วยกิต 
  MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
  ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยุกต ์ 3     หน่วยกิต 
  MA131 Applied Linear Algebra 
  ค.214 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3 หน่วยกิต 
  MA214 Differential Equations 
   13.1.2  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยภาควิชาอื่น 
  วก.100   กราฟิกวิศวกรรม         3  หน่วยกิต  

ME100   Engineering Graphics  
                 วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื องต้น                      3 หน่วยกิต 
                 CN101 Introduction to Computers Programming 

วย.100   จริยธรรมสาหรับวิศวกร         0  หน่วยกิต  
CE100   Ethics for Engineers  
วย.101  ความรู้เบื องต้นทางวชิาชีพวิศวกรรมศาสตร์       1  หน่วยกิต  
CE101   Introduction to Engineering Profession  

 วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1                                                  3 หน่วยกิต 
 IE121  Engineering Materials I 
 วอ.261  สถิติวิศวกรรม                                                     3 หน่วยกิต 
 IE261  Engineering Statistics 

   13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  วค.106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน     3 หน่วยกิต  

AE106  Sustainability of Natural Resources and Energy  
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์        3  หน่วยกิต  

          AE211 Thermodynamics 
   13.3 การบริหารจัดการ 
   คณะกรรมการประสานงานภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
ภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะและนอกคณะ ที่เกี่ยวข้องในด้านเนื อหาสาระ การจัดตารางเรียนและการสอบ การเตรียม
เอกสารประกอบการสอน และการประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิชา ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและ
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักสูตร 
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 ผลิตวิศวกรแคมีที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยมีวิศวกรเคมีเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 1.2 ความส าคัญ 
   เช่นเดียวกับวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เน้นการออกแบบในระบบที่ต่าง ๆ กันออกไป ส าหรับ

สาขาวิศวกรรมเคมีในปัจจุบันนั นนอกจากจะต้องศึกษาการออกแบบโรงงานผลิตสารเคมีและกระบวนการผลิต
ต่าง ๆ แล้ว ยังจ าเป็นต้องเข้าใจความส าคัญและประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ ที่มีสมบัติ
พิเศษแตกต่างไปจากการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีทั่ว ๆ ไปอีกด้วย ดังนั นหลักสูตรในปัจจุบันจึงเน้นที่การบูรณาการวิชา
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั งวิชาในภาควิชาวิศวกรรเคมีและภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะ ตลอดจนวิชานอกคณะที่จ าเป็นต่าง 
ๆ รวมถึงการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่านตัวอย่างต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชาบังคับและวิชา
เลือกที่มีความยืดหยุ่นพอน าเสนอความรู้ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ได้กล่าวไปข้างต้น หลักสูตรนี มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเคมีที่มีลักษณะดังนี  
1.  มีความรู้พื นฐานในสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างดีเยี่ยมทั งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติการ และ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนถึงมีความสามารถในการบูร

ณาการองค์ความรู้ในภาคส่วนต่าง ๆ  
3. มีความสามารถในการสื่อสารทั งในด้านการส่งและการรับข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งภาษาที่ใช้

กันในวงการวิศวกรรมเคมี และภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไป 
4. มีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ  
5. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- ปรบัปรุงหลักสูตรวิศวกรรม 
เคมีให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากวา่ที่ สกอ. 
ก าหนด 

- มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา
วิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2553 

- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ  

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่องให้มีความทันสมัยกับ
เทคโนโลยทีี่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และ สามารถน าองค์
ความรูไ้ปประยุกต์ใช้กับ
ตลาดแรงงานทั งในและ
ต่างประเทศ 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้ประกอบการและ
การเปลี่ยนแปลงทางดา้น
อุตสาหกรรม 

- ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดบัด ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการท างานวิจยั
และการน าความรู้ไปปฎบิัติงาน
จริง 

- สนับสนนุบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวชิาการ
แก่องค์กรภายนอก 

- บุคลากรสายปฏบิัติการต้องมี
คุณวุฒิและมีการท างานวชิาการที่
เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 

- ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

- ปริมาณผลงานวิชาการต่อบุคลากร
สายปฏบิัติการ 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 และ 
ภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และใน 
ภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ในการเรียนชั นปีที่ 3 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี   
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน – เวลาราชการปกติ   
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
   ภาคฤดูร้อน   เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั นปริญญา 

ตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14  
            การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) นักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยใน 
ระดับมัธยม และต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ น 

2) นักศึกษาจ านวนมากมีผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้ต้อง 
ใช้เวลาเรียนนาน และอาจพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

3) นักศึกษามีข้อจ ากัดในการอ่านต าราเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ ท าให้การเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการเรียนรู้มี 
จ ากัดไปด้วย  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตรคอยแนะแนวทางในการปรับตัวของนักศึกษา  

และจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 
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2) จัดระบบการลงทะเบียน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถระงับการลงทะเบียนและมีสทิธิ์อนุญาตในการ 
ลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพทางวิชาการต่ ากว่า 2.00 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแล ให้
ค าแนะน าในการวางแผนการเรียนแก่นักศึกษา และรับทราบปัญหาของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่
แท้จริงและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนรู้โดยมีการแทรกกิจกรรมหรือการให้ 
ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษตั งแต่เริ่มเข้าศึกษา  
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ  ...60... คน  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา    60 60 

 
 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณ  ดังนี  
  งบบุคลากร        108,684,500  บาท 
   หมวดเงินเดือน     108,281,100    บาท 
   หมวดค่าจ้างประจ า    403,400     บาท 
  งบด าเนินการ        121,845,800  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน    
   หมวดค่าใช้สอย     121,695,800    บาท 
   หมวดค่าวัสดุ    
   หมวดสาธารณูปโภค    150,000     บาท 
  งบลงทุน         17,790,000  บาท 
   หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   17,790,000    บาท 
     รวมทั งสิ น      248,320,300  บาท 
 

 คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 174,873  บาทต่อปี  โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการปกติใช้ 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  ⊠ แบบชั นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็ก√ทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
ชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และข้อ 31-33   
  2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า
ด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25-26 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียน
รายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      148  หน่วยกิต 

 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  
อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
 นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ  
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี  
   1) วิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ         112 หน่วยกิต 
    2.1)  วิชาเฉพาะพื นฐาน       24 หน่วยกิต 
     2.1.1 กลุ่มวิชาพื นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  17        หน่วยกิต 
     2.1.2 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรม    7  หน่วยกิต 
    2.2)  วิชาเฉพาะด้าน      88 หน่วยกิต 
     2.2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    70 หน่วยกิต 
     2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    18 หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     
    3.1.3.1 รหัสวิชา 
    รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี   
อักษรย่อ วค/ AE หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
   ตัวเลข มีความหมาย ดังนี  
   เลขหลักหน่วย   
   เลข 0-5 หมายถึง วิชาบังคับ 
   เลข 6-9 หมายถึง วิชาเลือก 
   เลขหลักสิบ    
   เลข 0  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเคมี วิศวกรรมเคมีพื นฐาน หัวข้อพิเศษ 
   เลข 1  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเธอร์โมไดนามิกส์ พลังงาน การถ่ายเทความร้อน ปฏิกิริยาเคมี 
   เลข 2  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
   เลข 3  หมายถึง วิชาในหมวดวิชากลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนมวล กระบวนการแยกสาร 
   เลข 4  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวัสดุศาสตร์ 
   เลข 5  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และการจ าลอง 
   เลข 6  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   เลข 7  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการออกแบบ การจัดการ 
   เลข 8  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปฏิบัติการ ฝึกงาน สัมมนา 
   เลข 9  หมายถึง วิชาในหมวดวิชา วิจัย สหกิจศึกษา 
   เลขหลักร้อย 
   เลข 1  หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั นปีที่ 1 
   เลข 2  หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั นปีที่ 2 
   เลข 3  หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั นปีที่ 3 
   เลข 4-5 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั นปีที่ 4 
 
           3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1)  วิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 

  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม 
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 :  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 
หน่วยกิต ดังต่อไปนี          
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รหัสวิชา ชื่อวิชา             หน่วยกิต  
                  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดสังคมศาสตร ์     บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 วิชา มธ.100   (3 หน่วยกิต) 
มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement 
มธ.101  โลก, อาเซียน และไทย        3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World       
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset    
หมวดมนุษยศาสตร์     บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม        3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง       3 (3-0-6) 
TU108 Self-Development and Management 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยืน        3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability 
มธ.107    ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving 
หมวดภาษา      บังคับ 4 วิชา 9  หน่วยกิต 
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       3 (3-0-3) 
TU050  English Skill Development          (ไม่นับหน่วยกิต) 
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ      3 (3-0-3) 
TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3 (3-0-3) 
TU105  Communication Skills in English 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร       3 (3-0-3) 
TU106  Creativity and Communication 
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ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี   
1. บังคับ 3 วิชา จ านวน 7 หน่วยกิต 

วท.123  เคมีพื นฐาน          3 (3-0-6) 
SC123    Fundamental Chemistry 
วท.173   ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน        1 (0-3-0) 
SC173  Fundamental Chemistry Laboratory 
วพ.101   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื องต้น      3 (3-0-6) 
CN101  Introduction to Computers Programming   
 2.“เลือกศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 จ านวนไม่น้อยกว่า  2 
หน่วยกิต”    
2)  วิชาเฉพาะ          112 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน         24 หน่วยกิต 
2.1.1  กลุ่มวิชาพื นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    17 หน่วยกิต 
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1         3 (3-0-6) 
SC133  Physics for Engineers 1 
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2          3 (3-0-6) 
SC134  Physics for Engineers 2 
วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1       1 (0-3-0) 
SC183  Physics for Engineers Laboratory 1 
วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2       1 (0-3-0) 
SC184  Physics for Engineers Laboratory 2 
ค.111  แคลคูลัสพื นฐาน          3 (3-0-6) 
MA111   Fundamentals of Calculus 
ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์       3 (3-0-6) 
MA112  Analytic Geometry and Applied Calculus 
ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์               3 (3-0-6) 
MA214   Differential Equations 
2.1.2  กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรม       7 หน่วยกิต 
วก.100  กราฟิกวิศวกรรม            3 (2-3-4) 
ME100  Engineering  Graphics 
วย.100  จริยธรรมส าหรับวิศวกร        0 (0-0-0) 
CE100   Ethics for Engineers 
วย.101  ความรู้เบื องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์      1 (1-0-2)  
CE101  Introduction to Engineering Profession 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1         3 (3-0-6) 
IE121  Engineering Materials I 



มคอ.2 
 

 16 

  2.2) วิชาเฉพาะด้าน       88 หน่วยกิต 
2.2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเคมี      70 หน่วยกิต 
2.2.1.1)  วชิาบังคับในสาขา        64 หน่วยกิต 
วค.100  เคมีวิเคราะห์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื นฐาน      3 (3-0-6)  
AE100  Basic Analytical and Physical Chemistry 
วค.200  เคมีอินทรีย์และชีวเคมี        3 (3-0-6)  
AE200  Organic and Biochemistry  
วค.201  เคมีประยุกต์ส าหรับวิศวกรเคมี       3 (3-0-6)  
AE201  Applied Chemistry for Chemical Engineers 
วค.205  สมดุลมวลสารและพลังงาน (*1)        3 (3-0-6)  
AE205  Material and Energy Balances  
วค.213  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 1 (*1)      3 (3-0-6)  
AE213  Chemical Engineering Thermodynamics I  
วค.233  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2)      3 (3-0-6)  
AE233  Fluid Mechanics for Chemical Engineering  
วค.250  คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6)  
AE250  Applied Mathematics for Chemical Engineering  
วค.280  การเขียนเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมเคมี       1 (0-3-0)  
AE280  Technical Writing for Chemical Engineering   
วค.284  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 1       1 (0-3-0)  
AE284  Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 1  
วค.285  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 2       1 (0-3-0)  
AE285  Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 2  
วค.311  การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2)     3 (3-0-6)  
AE311  Heat Transfer for Chemical Engineering  
วค.314  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 2  (*1)     3 (3-0-6)  
AE314  Chemical Engineering Thermodynamics 2 
วค.315  วิศวกรรมปฏิกิริยา (*1) (*2)         3 (3-0-6)  
AE315  Reaction Engineering  
วค.320  การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (*3)      3 (3-0-6)  
AE320  Industrial Waste Treatment  
วค.323  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี  (*3)      3 (3-0-6)  
AE323  Chemical Engineering Safety  
วค.334  การถ่ายโอนมวลส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2)      3 (3-0-6)  
AE334  Mass Transfer for Chemical Engineering 
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วค.335  กระบวนการแยกส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2)      3 (3-0-6)  
AE335  Separation Processes for Chemical Engineering 
วค.371  กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน (*3)    3 (3-0-6)  
AE371  Chemical Process Engineering and Industrial Trips  
วค.372  พื นฐานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี (*2)  3 (3-0-6)  
AE372  Basic Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical Industries  
วค.373  การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี (*3)     3 (3-0-6)  
AE373  Chemical Engineering Management and Economics  
วค.381  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1 (*2)        1 (0-3-0)  
AE381  Chemical Engineering Laboratory I  
วค.382  การฝึกงาน (*1) (*2) (*3)    1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)  
AE382  Industrial Training  
วค.461  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2)     3 (3-0-6)  
AE461  Process Dynamics and Control  
วค.474  การออกแบบกระบวนการและโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (*2)    3 (3-0-6)  
AE474    Chemical Process and Plant Design  
วค.480  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3)       1 (0-3-0)  
AE480  Chemical Engineering Seminar  
วค.482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2 (*2)       1 (0-3-0)  
AE482  Chemical Engineering Laboratory 2 
2.2.1.2)  วชิาบงัคับนอกสาขาหรือนอกคณะ      6 หน่วยกิต 
วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์       3 (3-0-6)  
CE202  Engineering Mechanics – Statics  
วอ.261  สถิติวิศวกรรม          3 (3-0-6)  
IE261  Engineering Statistics 
2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเคมี      18 หน่วยกิต 
2.2.2.1)  วชิาบงัคับเลอืก : นักศึกษาต้องเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี     
  รูปแบบที่ 1 เน้นการวิจัย       9 หน่วยกิต 
วค.496  การวิจัยระดับปริญญาตรี 1        3 (0-9-0)  
AE496   Research for Undergraduates 1  
วค.497  การวิจัยระดับปริญญาตรี 2        3 (0-9-0) 
AE497  Research for Undergraduates 2 
วค.498  การวิจัยระดับปริญญาตรี 3        3 (0-9-0) 
AE498  Research for Undergraduates 3 
หรือ วค xxx วิชาเลือกในสาชาวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
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  รูปแบบที่ 2 สหกิจศึกษา                9 หน่วยกิต 
วค.596  การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี       3 (0-6-3)  
AE596  Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering 
วค.597  สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี             6   
AE597 Co-operative Education in Chemical Engineering        (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 
  รูปแบบที่ 3 เลือกเรียนวิชาโท      9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษาวิชาจากรายวิชาที่ก าหนดให้เป็นวิชาโทของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง (นอกเหนือไปจากสาขา
วิศวกรรมเคมี)  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (นักศึกษาจะมีสิทธิได้รับวิชา
โทในสาขานั นก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของ
สาขานั น) 
2.2.2.2) วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมเคมี :  ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต   
จากวิชาดังต่อไปนี  
กลุ่มพลังงาน 
วค.316  เทคโนโลยีปิโตรเลียม (*2) (*3)        3 (3-0-6)  
AE316   Petroleum Technology  
วค.317   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (*3)       3 (3-0-6)  
AE317   Petrochemical Industry  
วค.318   วิศวกรรมเร่งปฏิกิริยา (*1)        3 (3-0-6)  
AE318   Catalytic Engineering  
วค.319  เทคโนโลยีเชื อเพลิงสะอาด (*3)       3 (3-0-6) 
AE319   Clean Fuel Technology 
วค.376   การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน (*3)      3 (3-0-6)  
AE376   Energy Management and Energy Conservation  
กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
วค.326   การป้องกันมลพิษ (*3)        3 (3-0-6)  
AE326   Pollution Prevention 
วค.327   การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (*3)       3 (3-0-6)  
AE327  Life Cycle Assessment of Products 
วค.328   การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม (*3)  3 (3-0-6) 
AE328  Environmental Input-Output Analysis 
วค.329   การจัดการคาร์บอนส าหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (*3)     3 (3-0-6) 
AE329   Carbon Management for Business and Industry 
วค.336   เทคโนโลยีการท าน  าบริสุทธิ์ (*3)       3 (3-0-6) 
AE336   Water Purification Technologies 
วค.426   การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (*3)     3 (3-0-6)  
AE426   Ecodesign  
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วค.427   มลพิษทางอากาศ (*3)        3 (3-0-6)  
AE427  Air Pollution  
วค.428  การเก็บกลับคืนทรัพยากรและการจัดการกากอุตสาหกรรม (*3)    3 (3-0-6) 
AE428   Industrial Waste Recovery Management 
กลุ่มวัสดุศาสตร์ 
วค.306   เคมีอนินทรีย์          3 (3-0-6)  
AE306   Inorganic Chemistry  
วค.307   วิทยาศาสตร์สารลดแรงตึงผิว        3 (3-0-6) 
AE307   Surfactant Science 
วค.346   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสดุส าหรับอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
AE346   Special Topic in Materials for Industries 
วค.347   เคมีวัสดุขั นสูง          3 (3-0-6)  
AE347   Advanced Material Chemistry  
วค.348   การกดักร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน (*3)     3 (3-0-6)  
AE348   Corrosion and Corrosion Control  
วค.349   นาโนเทคโนโลยีเบื องต้น         3 (3-0-6)  
AE349   Introductory Nanotechnology  
วค.447   เทคโนโลยีพอลิเมอร์         3 (3-0-6)  
AE447   Polymer Technology  
กลุ่มคณิตศาสตร์ การจ าลอง การออกแบบ และการจัดการ 
วค.356   เธอร์โมไดนามิกส์ระดับโมเลกุลและการจ าลองระบบโดยคอมพิวเตอร ์(*1)   3 (3-0-6) 
AE356   Molecular Thermodynamics and Computer Simulation 
วค.357   MATLAB ส าหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE357   MATLAB for Chemical Engineering 
วค.358   การแก้ไขปัญหาการควบคุมของโรงงาน (*2) (*3)     3 (3-0-6) 
AE358   Troubleshooting Process Plant Control 
วค.359   การจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี (*2)     3 (3-0-6) 
AE359   Chemical Engineering Process Simulation  
วค.377  การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1 (*2)    3 (3-0-6) 
AE377   Chemical Process Design in Petrochemical Industry 1    
วค.378  การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวิศวกรรมเคมี (*2)    3 (3-0-6) 
AE378  Design of Experiments for Chemical Engineering  
วค.456   การใช้งานแอสเปนพลัสเพื่อการจ าลองกระบวนการ      3 (3-0-6) 
AE456 Applications of Aspen Plus in process simulation  
วค.476  การประยุกต์วิศวกรรมเคมีในกระบวนการแปรรูปอาหาร (*2)    3 (3-0-6) 
AE476   Chemical Engineering Applications in Food Processing 
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วค.477  การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2 (*2)    3 (3-0-6) 
AE477  Chemical Process Design in Petrochemical Industry 2    
วค.478  ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์เคมี (*2)    3 (3-0-6) 
AE478  Transport Phenomena in Chemical Product Design 
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วค.366   ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมเคมี        3 (3-0-6) 
AE366   Biology for Chemical Engineering  
วค.367  วิศวกรรมชีวเคมี          3 (3-0-6) 
AE367  Biochemical Engineering  
กลุ่มอื่นๆ 
วค.406   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1        3 (3-0-6) 
AE406   Special Topics in Chemical Engineering 1  
วค.407   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2        3 (3-0-6) 
AE407   Special Topics in Chemical Engineering 2 
วค.408  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3        3 (3-0-6) 
AE408   Special Topics in Chemical Engineering 3  
วค.409   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4        3 (3-0-6) 
AE409   Special Topics in Chemical Engineering 4  
 
3)  วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
   นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเปน็รายวชิาที่มีรหัสวิชาตั งแต่ ระดบั 200 ขึ นไป ที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปน็วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 
                                                         ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วย.100   จริยธรรมส าหรับวิศวกร 0 
วย.101   ความรู้เบื องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 1 
ค.111    แคลคูลัสพื นฐาน 3 
วท.123  เคมีพื นฐาน 3 
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1   3 
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 
วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 

รวม 21 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วก.100  กราฟิกวิศวกรรม 3 
วพ.101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื องต้น 3 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 3 
ค.112   เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3 
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2   3 
วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  1 
วค.100  เคมีวิเคราะห์และเคมีฟิสิกส์พื นฐาน 3 
มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 

รวม 22 
 

(*1) คือ กลุ่มความรู้ด้านพื นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
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                                                       ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 
มธ.101  โลก, อาเซียน และไทย/มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ 3 
วค.200  เคมีอินทรีย์และชีวเคมี 3 
วค.205  สมดุลมวลสารและพลังงาน (*1) 3 
วค.284  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 1 1 
วค.280  การเขียนเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมเคมี 1 
ค.214   สมการเชิงอนุพันธ์   3 
XX xxx  วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2  2 
วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์ 3 

รวม 22 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.213  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 1 (*1) 3 
วค.233  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.285  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 2 1 
วค.250  คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 3 
วค.201  เคมีประยุกต์ส าหรับวิศวกรเคมี 3 
XX xxx  วิชาเลือกเสรี 3 
วอ.261  สถิติวิศวกรรม 3 

รวม 19 
 
(*1) คือ กลุ่มความรู้ด้านพื นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 23 

                                                       ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.314  เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 2 (*1) 3 
วค.315  วิศวกรรมปฏิกิริยา (*1) (*2) 3 
วค.311  การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.371  กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน (*3) 3 
วค.373  การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี (*3) 3 
วค xxx  วิชาเลือก 3 
XX xxx  วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 21 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.323  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี (*3) 3 
วค.334  การถ่ายโอนมวลส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.335  กระบวนการแยกส าหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.381  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1 (*2) 1 
วค.320  การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (*3) 3 
วค.372  พื นฐานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี (*2) 3 
วค xxx   วิชาเลือก 3 
มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยืน/มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 3 

รวม 22 
 
 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 3 
 หน่วยกิต 
วค.382  การฝึกงาน (*1) (*2) (*3) 1* 

รวม 1* 
 
* ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
(*1) คือ กลุ่มความรู้ด้านพื นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
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1.  เลือกเรียนรูปแบบที่ 1 เน้นการวิจัย 
 
                                                    ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.461  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2) 3 
วค.474  การออกแบบกระบวนการและโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (*2) 3 
วค.482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค.480  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3) 1 
วค xxx   วิชาเลือก 3 
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม/มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 
วค.496  การวิจัยระดับปริญญาตรี 1 3 

รวม 17 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.497  การวิจัยระดับปริญญาตรี 2 3 
วค.498  การวิจัยระดับปริญญาตรี 3 หรือ วค xxx วิชาเลือก 3 

รวม 6 
 

(*1) คือ กลุ่มความรู้ด้านพื นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
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2.  เลือกเรียนรูปแบบที่ 2  สหกิจศึกษา 
 
                                                    ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.461  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2) 3 
วค.474  การออกแบบกระบวนการและโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (*2) 3 
วค.482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค.480  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3) 1 
วค xxx  วิชาเลือก 3 
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม/มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 
วค.596  การเตรียมสหกิจ 3 

รวม 17 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.597  สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 6 

รวม 6 
 

(*1) คือ กลุ่มความรู้ด้านพื นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
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3. เลือกเรียนรูปแบบที่ 3 เลือกเรียนวิชาโท 
 
                                                  ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.461  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (*2) 3 
วค.474  การออกแบบกระบวนการและโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (*2) 3 
วค.482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค.480  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3) 1 
วค xxx  วิชาเลือก 3 
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม/มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 
xx xxx  วิชาเลือกสาขาวิชาโท 3 

รวม 17 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
xx xxx  วิชาเลือกสาขาวิชาโท 3 
xx xxx  วิชาเลือกสาขาวิชาโท 3 

รวม 6 
 

(*1) คือ กลุ่มความรู้ด้านพื นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคม ี
(*3) คือ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
 3.1.5.1  ค าอธิบายวิชาภาษาไทย   
1. วิชาศึกษาทั่วไป          
ส่วนที่ 1 
บังคับ 1 วิชา มธ.100  (3 หน่วยกิต) 
หมวดสังคมศาสตร์  (Social Science) 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
  ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก  
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง 
จัดท าโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ 
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global 
citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case 
studies and field study outings. Students are required to organise a campaign to raise awareness or 
bring about change in an area of their interest.   
 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย        3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
  ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียน และไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมโดยใช้ 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี  และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์  ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ 
ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั งโลก มีจิตส านึกสากล  
(GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ น 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in 
terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, 
theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations 
or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the 
complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old 
paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset 
  การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจ
และการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม 
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur. 
Decision making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering 
concept or initiative in an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation. 
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หมวดมนุษยศาสตร ์ (Humanities) 
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม         3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
  การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญ 
ที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทาง  
กายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหา 
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ ง 
ในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ในแขนงต่างๆ ทั งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which 
is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to 
develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand 
themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to 
understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art 
and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.   
 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง        3 (3-0-6) 
TU108   Self-Development and Management 
  การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
  Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional 
intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. 
Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society. 
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หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  (Sciences and Mathematics) 
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน         3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
  การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ  
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน 
ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน  
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives 
in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this 
changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment 
in the context of energy and resource use, consumption and development, and environmental 
constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle 
perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for 
sustainable lifestyle modifications.  
 
มธ.107   ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา           3 (3-0-6) 
TU107   Digital Skill and Problem Solving 
  ทักษะการคิดเชิงค านวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถ
ในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การกลั่นกรอง
และจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมือาชีพ 
 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and 
economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability 
evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and professional 
online communication 
 
หมวดภาษา  (Languages) 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ        3 (3-0-3) 
TU050 English Skill Development                    ไม่นับหน่วยกิต 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น 
พื นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
  Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an  
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
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มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ      3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่ 
น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จัก 
ถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการ 
สร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation 
skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in 
the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, 
assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s 
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on 
information researched from various sources, using effective presentation techniques.   
 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื อหาวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to  
hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts  
from various disciplines related to students’ field of study. 
 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร        3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
  กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสารความคิด 
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั งในระดับบุคคล องค์กร และ 
สังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
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ส่วนที่ 2 
วท.123 เคมีพื นฐาน          3 (3-0-6) 
SC123 Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชัน แก๊ส ของเหลว 
และสารละลาย ของแข็ง อุณหเคมี  จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีกรด-เบส เคมีไฟฟ้า  
  Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and  
Transition Elements, Gases, Liquids and Solutions, Solids, Themochemistry, Chemical Kinetics,  
Chemical Equilibrium and Acid and Base and Electrochemistry. 
 
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน        1 (0-3-0) 
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory 
  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.123 
  ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา วท.123 
 Prerequisite : Have taken SC123 or taking SC123 in the same semester  
 Experiments related to the contents in SC123 
 
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื องต้น      3 (3-0-6) 
CN101 Introduction to Computer Programming  
  หลักการพื นฐานคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์การท างานร่วมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การฝึกฝนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  Computer Concepts, computer components: Hardware and software interaction, Current  
programming Language: Programing practices. 
 
2. วิชาเฉพาะ          
    2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน        
       2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1           3 (3-0-6) 
SC133 Physics for Engineers I 
   วิชาบังคับก่อน : - 
    การเคลื่อนที่ แรง ความโน้มถ่วง งานและพลังงาน การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน วัตถุในสภาพสมดุล   
ความยืดหยุ่นและการแตกร้าว ของไหลการสั่นและคลื่น เสียงและการประยุกต์ ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ กฎ 
ข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์ 

Prerequisite : - 
           Motion, force, gravity, work and energy, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, 
elastic and fractures, fluids, vibrations and waves, sound and applications, heat and the kinetic 
theory, the first and the second laws of thermodynamics. 
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วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2        3 (3-0-6) 
SC134 Physics for Engineers II 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท.133   
  ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 
กระแสตรงและอุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนียวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์  ตัวเหนี่ยวน า  
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ การสะท้อน การหักเห  
การเลี ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Prerequisite : Have taken SC133 
 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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1          1 (0-3-0) 
SC183 Physics for Engineers Laboratory I 
  วิชาบังคับก่อน : - 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม คลื่น 
และความร้อน 
Prerequisite : - 

Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, 
momentum, waves and heat. 
 
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2       1 (0-3-0) 
SC184 Physics for Engineers Laboratory II 
   วิชาบังคับก่อน : - 

ปฏิบัติการเก่ียวกับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟสิกิส์ยุคใหม่ 
Prerequisite :- 
Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, 

optics and modern physics. 
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ค.111 แคลคูลัสพื นฐาน          3 (3-0-6) 
MA111 Fundamentals of Calculus 
  วิชาบังคับก่อน : - 
  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบจ านวนและฟังก์ชันเบื องต้น แคลคูลัสอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
ตัวแปรเดียว ลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และการประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์และการ
ประยุกต์ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรม ทฤษฎีของเทย์เลอร์ของฟังก์ชันพื นฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
เบื องต้น 

หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตให้ผูท้ี่ก าลังศึกษาหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 หรือ คป.101 
Prerequisite : - 
Mathematical induction, number systems and elementary functions, calculus of one 

variable functions, limit, continuity, the derivative and its applications, antiderivatives, techniques 
of  integrations and its applications, improper integrals, series, Taylor’s Theorem for basic 
functions, numerical integration. 

Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of   
MA211 or MA216 or MA218 or AM101 

 
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์       3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้  ค.111 
  เรขาคณิตวิเคราะห์  พิกัดเชิงขั ว พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ   
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ 
ประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้นเบื องต้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของเกาส์ กรีน และสโตกส์การวิเคราะห์ฟูเรียร์และลา 
ปลาซและการประยุกต์ 

Prerequisite : Have earned credits of MA111 
 Analytic geometry, polar coordinates, vector algebra in three dimensional space, line, 
plane and surface in three dimensional space, limit, continuity derivative and integral of  vector 
valued functions,  calculus of   real-valued functions of several variables and theirs applications, 
introduction to line integrals, surface integrals, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem and Stokes’ 
Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs applications. 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 34 

ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์         3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.112  หรือ  ค.219 
           สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอกพันธ์ สมการเชิง 
อนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ฟังก์ชัน 
พิเศษ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น 
เบื องต้น การน าไปใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
 Prerequisite : Have earned credits of  MA112 or MA219 

 First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear 
differential equations, nonhomogeneous linear differential equations, 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.  
 
 2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม      
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม             3 (2-3-4) 
ME100 Engineering  Graphics 
  วิชาบังคับก่อน : - 
  ความส าคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้นและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ  
เรขาคณิตประยุกต์ การระบุขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพออโธกราฟิก ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพ 
ด้วยมือเปล่า ภาพตัดและภาพช่วย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

Prerequisite : - 
The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work 

preparation.  Applied geometry.  Dimensioning and tolerancing.  Orthographic drawing.  Pictorial 
drawing. Freehand sketching. Sections and auxiliary views. Computer aided drawing. 
 
วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร         0 (0-0-0) 
CE100 Ethics for Engineers 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรมและ  
คุณธรรม แนวทางแก้ไขตลอดจนการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวกับลักษณะงานทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ การ
เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วัดผลเป็นระดับ S หรือ U 
  (เข้าร่วมกิจกรรมกับที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ น) 
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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. Grading is in S or U. 
 
วย.101 ความรู้เบื องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์      1 (1-0-2) 
CE101 Introduction to Engineering Profession 
   วิชาบังคับก่อน : - 

   วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ หลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร 
วิธีการสื่อสารส าหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ความส าคัญของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอผล กฎหมายเบื องต้นส าหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย 
วิศวกรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม วิศวกรกับการพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พื นฐานและ
ปฏิบัติการเก่ียวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต และการใช้เคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม 

Prerequisite : - 
Engineering profession, Roles and responsibilities of Engineers, Engineering fields, 

Curriculum and courses in engineering, Basic science and engineering subjects, Responsibility and 
ethics for engineers, Engineering communication, Information technology in engineering, Problem 
solving in engineering, Importance of testing, experimentation, and presentation, Basic law for 
engineers, Engineering safety, Engineering and society, Engineering and environment, Engineering 
and technology development, Computers in engineering, Basic knowledge and practice in tool and 
machine, Manufacturing process, Usage of meaturement tool in industrial work. 
 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1         3 (3-0-6) 
IE121 Engineering Materials I 
  วิชาบังคับก่อน : - 

   สมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะตอย 
ไม้ และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาค
และมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบต่าง ๆ ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อโครงสร้างทาง
จุลภาคและสมบัติของวัสดุ 

Prerequisite : - 
 Relationship between structures, properties, production processed and applications of 
main groups of engineering materials i.e, metals, polymers, Ceramics and composites; phase 
equilibrium diagrams mechanical properties and materials degradation. 
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน          
       2.2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม      
         2.2.1.1)  วิชาบังคับในสาขา     
วค.100 เคมีวิเคราะห์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื นฐาน      3 (3-0-6) 
AE100 Basic Analytical and Physical Chemistry 
  วิชาบังคับก่อน : - 

  หลักการค านวณพื นฐานด้านเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงน  าหนัก การวิเคราะห์เชิงปริมาตร การไตเตรต
แบบต่าง ๆ พื นฐานด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ พื นฐานทางเธอร์โมไดนามิกส์ ฟังก์ชันต่าง ๆ ทางเธอร์โมไดนามิกส์ เคมี
ควอนตัม สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า 
  Prerequisite : - 
  Fundamental of calculation in analytical chemistry. Gravimetric analysis. Volumetric 
analysis. Titrations. Fundamental in physical chemistry. Fundamental of thermodynamics. 
Thermodynamic functions. Quantum chemistry. Chemical equilibrium. Electrochemistry. 
 
วค.200 เคมีอินทรีย์และชีวเคมี        3 (3-0-6) 
AE200 Organic and Biochemistry  
  วิชาบังคับก่อน : - 

การสร้างพันธะในสารอินทรีย์ วิธีเรียกชื่อสารอินทรีย์ ลักษณะของปฏิกิริยาที่เกิดขึ นในหมู่สารอินทรีย์ กลไก
การเกิดปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ผลกระทบด้านอินดัคทีฟ ด้านสเตอริค และด้านเรโซแนนซ์ ปฏิกิริยานิวคลิโอฟิลิคซับ
สติติวชัน ปฏิกิริยานิวคลิโอฟิลิคแอดดิชัน ปฏิกิริยาอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยาอิเลคโตรฟิลิคแอดดิชัน และปฏิกิริยาอิเลคโตร
ฟิลิคซับสติติวชัน กรดอะมิโนและโปรตีน น  าตาลและคาร์โบไฮเดรต ไขมันและน  ามัน สารละลายบัฟเฟอร์ การ
ออกแบบยาและระบบน าส่งยา 
  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. Amino acids and proteins. Sugars and carbohydrates. Fats and oils. Buffer solutions. Drug 
design and drug delivery system. 
 
วค.201 เคมีประยุกต์ส าหรับวิศวกรเคมี       3 (3-0-6) 
AE201 Applied Chemistry for Chemical Engineers 
  วิชาบังคับก่อน : - 

  จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา  สมดุลเฟส การแยกด้วยการกลั่นและการสกัด ปรากฏการณ์ดูดซับลักษณะของ
ผลึก หลักการของเคร่ืองมือวิเคราะห์แบบต่างๆ สารประกอบอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสดุใน
อุตสาหกรรมวิศวกรรมเคมี เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เชื อเพลิง เป็นต้น 
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Prerequisite : - 
  Chemical kinetics. Phase equilibria. Distillation and extraction. Adsorption. Lattice.  
Instrumental analysis. Inorganic compounds and applications. Topics in materials used in 
chemical engineering industry for example solar cell, fuel cell. 
 
วค.205 สมดุลมวลสารและพลังงาน        3 (3-0-6) 
AE205 Material and Energy Balances 
วิชาบังคับก่อน : - 

  การค านวณสมดุลมวลสารเบื องต้นส าหรับกระบวนการต่างๆ ทั งที่มีปฏิกิริยาเคมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมี  
ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับหน่วยปฏิบัติการที่ส าคัญ  แผนภูมิและผังกระบวนการเบื องต้น การหาและการค านวณข้อมูล
พื นฐานที่ต้องใช้ส าหรับการท าสมดุลมวลสารและพลังงาน  การบูรณาการหลักการสมดุลมวลสารและพลังงานใน
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
  Prerequisite : - 
  Elementary principles of material and energy balances for chemical processes, both 
 with and without chemical reactions.  Fundamentals of selected unit operations.  Introduction of 
process flow diagram. Collection, determination, and calculations of data required for material and 
energy balances.  Integration of material and energy balance on chemical engineering processes. 

 
วค.213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 1      3 (3-0-6) 
AE213 Chemical Engineering Thermodynamics I 
  วิชาบังคับก่อน : - 

  กฎข้อที่หนึ่งทางเธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับระบบปิด ลักษณะของแก๊สในอุดมคติ พฤติกรรมและคุณสมบัติของ
สารบริสุทธิ์ สมการสภาวะส าหรับแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งทางเธอร์โมไดนามิกส์ในระบบ
เปิด เช่น หัวฉีด ดิฟฟิวเซอร์ คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น กฎข้อที่สองทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ เอนโทรปี วัฏจักรคาร์โนต์ ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น 
   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 e.g. nozzle, diffuser, compressor, turbine, heat exchanger. The second law of 
thermodynamics. Entropy. Carnot cycle. Heating and cooling systems. 
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วค.233 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.111 

  คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล สมดุลมวล สมดุลพลังงาน และสมดุลโมเมนตัม  ทั งใน
ระบบอนุพันธ์และระบบมหภาค สมการเนเวียร์-สโตคส์ สมการเบอร์นิวลี ลักษณะการไหลในท่อและการสูญเสีย
พลังงานในลักษณะต่าง ๆ ภายในท่อ การไหลผ่านวัตถุจมและการไหลผ่านตัวกลางที่มีรูพรุน หลักการและการ
ประยุกต์ใช้ของเคร่ืองมือวัดอัตราการไหล ปั๊ม เครื่องอัดอากาศ การกวน การตกตะกอน และฟลูอิไดเซชัน 
  Prerequisite : MA111 
  Properties of fluids. Hydrostatics of fluids. Mass, energy, and momentum balances in 
differential and macroscopic systems. Navier-Stokes equations. Bernoulli’s equation. Flow 
and friction loss in pipes. Flow through immersed bodies and porous media. Principles and 
applications of flow-measuring devices. Pumps. Compressors. Agitation. Sedimentation. 
 Fluidization. 
 
วค.250 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE250  Applied Mathematics for Chemical Engineering  
  วิชาบังคับก่อน : ค.214  

  การหาค าตอบของชุดสมการเชิงเส้น การหาค าตอบของชุดสมการไม่เชิงเส้น การแก้สมการอนุพันธ์ด้วย
เทคนิคต่าง ๆ วิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้สมการอนุพันธ์ทั งแบบปัญหาเงื่อนไขเริ่มต้นและเงื่อนไขขอบเขตการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองจากผลการทดลอง การใช้โปรแกรมช่วยในการค านวณปัญหาทางวิศวกรรม
เคมี การประยุกต์กับหัวข้อต่าง ๆ เช่น การไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายโอนมวล  การวิเคราะห์
เคร่ืองปฏิกรณ์  
  Prerequisite : MA214 
  Solving linear equations. Solving non-linear equations. Solving differential equations 
using various techniques. Numerical methods for solving differential equations with both initial and 
boundary conditions. Parameter estimation of models from experimental data. Application of 
computer programs to solving chemical engineering problems. Applications in fluid flow, heat 
transfer, mass transfer and reactor analysis. 
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วค.280 การเขียนเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมเคมี       1 (0-3-0) 
AE280 Technical Writing for Chemical Engineering 
   วิชาบังคับก่อน : - 

   การสร้างแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนอีเมล การเขียนจดหมาย การเขียนรายงานประจ า
สัปดาห์ การเขียนบันทึกการทดลอง การเขียนรายงานการทดลอง การเขียนบทคัดย่อ การเขียนบทความวิจัย การ
แสดงผลการทดลองด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น การท ารายการอ้างอิง การฝึกใช้
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียน  การใช้เทคนิคเช่นอินโฟกราฟฟิคในการน าเสนอข้อมูลอย่าง การเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
   Prerequisite : - 
   Generating forms. Writing memoranda. Writing emails. Writing letters. Writing 
Weekly reports. Writing experimental notebooks. Writing laboratory reports. Writing abstracts. 
Writing research articles. Expressing experimental results in graphs, figures, tables and diagrams. 
Making a list of references. Using softwares concerning document writing. Using techniques such as 
infographic in data presentation. Writing in English. 
 
วค.284 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 1       1 (0-3-0) 
AE284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 1  
วิชาบังคับก่อน : - 
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทั งในแง่น  าหนัก และในแง่ปริมาตรโดยอาศัยปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาเกิดตะกอน  
และปฏิกิริยารีดอกซ์ การแยกสารและการท าสารให้บริสุทธิ์ด้วยการสกัด การตกผลึกซ  า และการกลั่นประเภทต่าง ๆ  
การหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา การหมัก การทดลองสังเคราะห์สาร 
  Prerequisite : - 
  Laboratory for quantitative analysis such as gravimetry and titrimetry by acid-base.  
Precipitation and redox reactions. Separation by extraction, recrystallization, and various kinds of 
distillation. Determination of chemical equilibrium constant. Fermentation. Synthesis of chemical 
compounds. 
 
วค.285 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 2       1 (0-3-0) 
AE285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 2  
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.284  
  การสังเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาต่าง ๆ การแยกสารอินทรีย์โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การ 
ตกผลึกซ  า การกรอง และการท าโครมาโตกราฟี ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น  การดูดซับ ระบบสามองค์ประกอบ 
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา การวัดความเข้มข้นโดยใช้แสง UV-Vis การหาค่าความร้อนของการละลาย   
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   Prerequisite : Have earned credits of AE284 
  Synthesis of organic compounds by various reactions. Separation of organic compounds 
by recrystallization, filtration and chromatography. Physical chemistry laboratory such as 
adsorption, 3-components system, reaction kinetics, UV-Vis spectroscopy, heat of solution. 
 
วค.311 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE311 Heat Transfer for Chemical Engineering  
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.111  
  ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อนโดยเปรียบเทียบกับสมการการถ่ายเทของ 
โมเมนตัม กฎของฟูเรียร์ การน าความร้อนในสภาวะคงตัวและไม่คงตัว การใช้หลักการเครือข่ายความต้านทานการ
ถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อนจากพื นผิวต่อขยาย ฉนวนความร้อน สัมประสิทธิ์การพาความร้อน การเดือด
และการควบแน่น การแผ่รังสีความร้อน การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหลักการและทฤษฎีของเครื่องต้ม
ระเหย 
   Prerequisite : Have earned credits of MA111 
  Theories and applications of heat transport phenomena, emphasizing analogies and 
contrasts to those of momentum transport. Fourier’s law. Steady-state and transient thermal 
conduction. Thermal resistance network concept. Heat transfer from extended surfaces. Insulators. 
Convective heat transfer coefficients. Boiling and condensation. Radiation. Design of heat 
exchangers. Concept and related theories of evaporator. 
 
วค.314 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 2       3 (3-0-6) 
AE314 Chemical Engineering Thermodynamics 2 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.213 

  สมบัติทางเธอร์โมไดนามิกส์สาหรับแก๊สจริงและแก๊สอุดมคติ สมการพื นฐานทางเธอร์โมไดนามิกส์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเธอร์โมไดนามิกส์ต่าง ๆ การค านวณสมบัติเรซิดวลโดยใช้สมการสภาวะและสมการ
สหสัมพันธ์ทั่วไป การหาสมบัติทางเธอร์โมไดนามิกส์ด้วยสมการอนุพันธ์ เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับสารละลายและ
สมบัติพาร์เชียล ฟิวกาซิตีและสัมประสิทธิ์ฟิวกาซิตี สารละลายอุดมคติและสารละลายจริงสมบัติเอ็กเซสและ
สัมประสิทธิ์แอคติวิตี สมดุลระหว่างสถานะของเหลว ของแข็งและไอ โดยเน้นที่สมดุลของเหลวและไอ  สมดุลของ
ปฏิกิริยาเคมี  
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  Prerequisite : Have earned credits of AE213 
 Thermodynamic properties of real and ideal gases. Fundamental thermodynamic 
equations and thermodynamic property relations. Determination of residual properties using 
equation of state or generalized correlation. Thermodynamic property determination using 
differential equations Thermodynamics of solution and partial properties. Fugacity and fugacity 
coefficient. Ideal solution and non-ideal solution. Excess properties and activity coefficient. Phase 
equilibria between solid, liquid and vapor but focusing on vapor and liquid equilibrium. Chemical 
reaction equilibria. 
 
วค.315 วิศวกรรมปฏิกิริยา           3 (3-0-6) 
AE315 Reaction Engineering  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.111  
  การพัฒนาและการประยุกต์ทฤษฎีจลนพลศาสตร์ทางเคมีซึ่งรวมทั งทฤษฎีการชนกันและทฤษฎีการเปลี่ยน
สถานะ การตีความข้อมูลอัตราเร็วทางเคมีและข้อมูลสมรรถนะการเลือกในระบบปฏิกิริยาเอกพันธุ์การออกแบบและ
ค านวณขนาดเครื่องปฏิกรณ์ทางเคมีทางอุดมคติและไม่อุดมคติ การแจกแจงเรซิเดนซ์ไทม์ ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ทาง
เคมี การออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์ของระบบที่อุณหภูมิไม่คงที่ เบื องต้นเก่ียวกับจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาที่มีการเร่ง
ปฏิกิริยาบนพื นผิวและข้อจ ากัดการถ่ายโอนมวล  
   Prerequisite : Have earned credits of MA111 
  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.320 การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 
AE320 Industrial Waste Treatment  
  วิชาบังคับก่อน : - 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษจากอุตสาหกรรม คุณลักษณะและองค์ประกอบของของเสีย 
จากโรงงานอุตสาหกรรมทั งที่เป็นน  าเสีย อากาศเสียและกากของเสีย มาตรฐานคุณภาพของของเสีย การบ าบัดของ 
เสียได้แก่การบ าบัดน  าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศและการจัดการกากของเสีย 
   Prerequisite : - 
  Impacts of environmental pollution from industrial sector. Characteristics of wastes. 
Environmental quality standards. Waste treatment including wastewater treatment, air pollution 
control, solid waste management. 
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วค.323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี         3 (3-0-6) 
AE323 Chemical Engineering Safety  
  วิชาบังคับก่อน : - 
  หลักการความปลอดภัยและการป้องกันความสูญเสียในโรงงาน ตัวอย่างอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ นได้ในโรงงาน 
เคมี อันตรายของสารเคมีที่มีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับต่างๆ วิธีการป้องกัน วิธีการควบคุมในการใช้และการ
เก็บรักษาสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันตัว การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ HAZOP การประมาณปริมาณปนเปื้อน ความเสี่ยง
ในสถานที่ท างาน การประยุกต์ใช้หลักการทางปรากฏการณ์น าพาในการท านายผลกระทบระยะยาวอันเนื่องจาก
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
   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.334 การถ่ายโอนมวลส าหรบัวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE334 Mass Transfer for Chemical Engineering 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได ้วค.205  
  การท าสมดุลมวลสารแบบมหภาคและแบบเฉพาะสาร กลไกการถ่ายโอนมวล กฎของฟิก การแพร่ในสภาวะ 
คงตัว สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล และการถ่ายโอนมวลระหว่างเฟส ปรากฏการณ์การถ่ายโอนมวลและความร้อน 
พร้อมกัน ปรากฏการณ์การถ่ายโอนมวลและการเกิดปฏิกิริยาพร้อมกัน อุปกรณ์ที่ใช้การถ่ายโอนมวล อันได้แก่ การดูด 
ซึมแบบหอบรรจุ การดูดซับ การท าชื น หอลดอุณหภูมิ การท าแห้ง และการแยกโดยเยื่อบาง 
   Prerequisite : Have earned credits of AE205 
  Macroscopic mass balance and mass balance of a single species. Mass transfer 
mechanisms. Fick’s law. Steady-state diffusion. Mass transfer coefficient. Interphase mass transfer. 
Simultaneous mass and heat transfer. Mass transfer with chemical reactions. Mass transfer unit 
operations including packed bed absorption, adsorption, humidification, cooling tower, drying, and 
membrane separations. 
 
วค.335 กระบวนการแยกส าหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE335 Separation Processes for Chemical Engineering 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.205 
   ความรู้พื นฐานส าหรับกระบวนการแยกทางวิศวกรรม การกลั่นแบบสมดุลเดี่ยว การกลั่นด้วยการใช้หอ 
กลั่นการท าสมดุลภายในหอกลั่น กระบวนการกลั่นแยกคู่สารและของผสมหลายองค์ประกอบระบบการกลั่นแบบกะ 
และแบบต่อเนื่อง กระบวนการดูดซึม กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลวกระบวนการกรอง 
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   Prerequisite : Have earned credits of AE205 
  Introduction to separation process. Method of flash distillation. Column distillation. 
Internal stage-by-stage balance. Distillation of binary solution and multi-component mixture. Batch 
and continuous distillation.  Absorption and stripping. Liquid-liquid extraction. Filtration. 
 
วค.371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน     3 (3-0-6) 
AE371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips  
  วิชาบังคับก่อน : - 
  กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านวัตถุดิบ พลังงาน หน่วยปฏิบัติการที่ใช้ใน 
โรงงาน ความปลอดภัยในโรงงานและผลกระทบของโรงงานต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแผนภาพกระบวนการและ 
ความรู้พื นฐานเก่ียวกับแผนภาพอุปกรณ์ในกระบวนการ การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 
   Prerequisite : - 
  Topics including Various kinds of chemical processes, raw materials, energy supplies, 
types of unit operations. Plant safety and environmental implications in processes. Process Flow 
Diagram (PFD) and basic knowledge in Process and Instrumental diagram (P&ID). Site visits for 
various industries to gain perspective knowledge of chemical processes. 
 
วค.372 พื นฐานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี   3 (3-0-6) 
AE372 Basic Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical Industries 
   วิชาบังคับก่อน : - 
   ภาพรวมของกระบวนการออกแบบและการเร่ิมการผลิตของโรงงานในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี การ 
วิเคราะห์และออกแบบ PFD และ P&ID หลักการวัดและการเลือกใช้อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ  
รวมถึงเทคนิคการเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดและควบคุมต่าง ๆ อุปกรณ์การวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตรา 
การไหล pH และองค์ประกอบของสารในเชิงอุตสาหกรรม การออกแบบพื นฐานของระบบท่อ ปั๊ม วาล์ว แอกชูเอเตอร์  
ถังและถังความดัน ปฏิบัติการด้านอุปกรณ์การวัด เทคนิคการวัดและการควบคุมกระบวนการ  
   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. Interfacing 
components techniques. Industrial measurement and measuring instrument for temperature, 
pressure, level, flow rate, pH and chemical compositions. Basic design of piping, pump, valves and 
actuators, vessels and pressure vessels. Laboratory and hands-on experiences on instrument and 
process control. 
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วค.373 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE373 Chemical Engineering Management and Economics  
  วิชาบังคับก่อน : - 
  การบริหารในการท างานจริงในองค์กรที่มีเคร่ืองจักรกล โดยเฉพาะในโรงงานหรือโรงงานที่เก่ียวข้องกับ 
อุตสาหกรรมเคมี โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั งแบบเชิงปริมาณ เชิงประหยัด และแบบเป็นระบบหัวข้อใน
การศึกษารวมถึงการค านวณค่าของเงินตามกาลเวลา การประมาณค่าอุปกรณ์และการวิเคราะห์  โครงการทาง
วิศวกรรมเคมีและทางเลือกในกระบวนการเคมีในเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงเส้น การตัดสินใจ การบริหาร
สินค้าคงคลัง การท านายอนาคต การบริหารจัดการ การบริหารจัดการวัตถุดิบและหัวข้ออ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  
   Prerequisite : - 
  Studies of practical aspects of management with production facility, especially 
forchemical 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.381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1       1 (0-3-0) 
AE381 Chemical Engineering Laboratory I  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.233 และ วค.311  
  นักศึกษาท าการทดลองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ถ่ายโอน ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีโดย
นักศึกษา ศึกษาการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ความปลอดภัยในการท าปฏิบัติการ และนักศึกษาท าการทดลองตามที่
นักศึกษาออกแบบเองเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อปฏิบัติการ อันมีการน าความร้อน ความหนืดของ
ของเหลว การแพร่ ค่าคงที่ของการเกิดปฏิกิริยา ค่าคงที่ของสมดุลเคมี เป็นต้น  
   Prerequisite : Have earned credits of AE233  and AE311 
  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. 
 
วค.382 การฝึกงาน      1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
AE382 Industrial Training  
  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั นปีที่ 3 ขึ นไป และ ห้ามจดทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนร่วมด้วย  
  การฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ หรือ 
240 ชั่วโมง  หลังการฝึกงานมีการน าเสนอและส่งรายงานแก่อาจารย์ผู้สอน  วัดผลการศึกษาด้วยระดับ S หรือ U    
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 Prerequisite: 3rd year student or higher who passed an English test according to the 
Faculty of Engineering (Enrollment with any other course(s) is not allowed.)  
 Practical training in a company or an organization with permission from the instructor 
during summer session for not less than 240 hours. After the training a presentation is done and a 
report is submitted to the instructor. Measuring level is “S” or “U”. 
 
วค.461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม      3 (3-0-6) 
AE461 Process Dynamics and Control 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.205 และ ค.214 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีทั งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การ
วิเคราะห์ความเสถียรของกระบวนการ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID การเลือกตัวแปรควบคุมและถูกควบคุม 
การสร้างกราฟแบบ รูทโลคัส โบเด และ ไนควิสท์ การทดลองเสมือนจริงห้องปฏิบัติการ  
   Prerequisite : Have earned credits of AE205  and MA214 
  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.474 การออกแบบกระบวนการและโรงงานอุตสาหกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE474 Chemical Process and Plant Design  
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.233, วค.311, วค.334 และ วค.335  
  การออกแบบกระบวนการทางเคมี การหาข้อมูลและการประมาณค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ
กระบวนการทางเคมี การเขียนผังกระบวนการทางเคมีแบบต่าง ๆ การค านวณสมดุลมวลสารและพลังงานใน
กระบวนการทางเคมี การออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการทางเคมี การจ าลองกระบวนการ
ทางเคมี การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมทางเคมีโดยค านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าและ
ความคุ้มทุนของกระบวนการและโรงงานอุตสาหกรรมทางเคมี 
   Prerequisite: Have earned credits of AE233, AE311, AE334  and AE335 
  Design of chemical processes. Design information and estimation of design variables. 
Chemical process flow-sheeting including piping and instrumentation diagram (P&ID). Material and 
energy balances in chemical processes. Chemical process equipment selection, specification, and 
design. Chemical process simulation. Chemical plant design considerations on health & safety 
hazards, loss prevention, and environmental protection. Chemical process and plant costing and 
project feasibility study. 
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วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี          1(0-3-0) 
AE480 Chemical Engineering Seminar  
   วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั นปีที่ 4 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
  การค้นคว้าเร่ืองที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเคมี พร้อมทั งการน าเสนอรายงานต่อที่ประชุม โดยเน้นการ 
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และการเขียนรายงาน ตลอดจนการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมเคมีที่ได้ 
ศึกษามาแล้วในระดับชั นปี 1-3  
   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.482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2       1 (0-3-0) 
AE482 Chemical Engineering Laboratory 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.335  
  นักศึกษาท าการทดลองในหัวข้อเกี่ยวข้องกับการแยกสารโดยใช้อุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี บนพื นฐานของ
กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายโอนมวล โดยนักศึกษาศึกษาการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการท า
ปฏิบัติการ และนักศึกษาท าการทดลองตามที่นักศึกษาออกแบบเองเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
ปฏิบัติการ ได้แก ่หอดูดซึม หอดูดซับ หอกลั่น การกรอง เป็นต้น  
   Prerequisite : Have earned credits of AE335 
  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. 
 
  2.2.1.2)  วิชาบังคับนอกสาขาหรือนอกคณะ    
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์        3 (3-0-6) 
CE202 Engineering Mechanics – Statics 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท.133 
 การวิเคราะห์แรงกฏของนิวตัน ผลรวมแรงลัพธ์ สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างแล
เครื่องจักรจุดศูนย์ถ่วงทฤษฏีของแปปปัสคานกลศาสตร์ของไหลความฝืดการวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน
เสถียรภาพของสมดุลเคเบิลโมเมนต์ความเฉ่ือยของพื นที่โมเมนต์ความเฉื่อยของมวลความรู้เบื องต้นในการวิเคราะห์หา
โมเมนต์ดัดแรงเฉือนและการโก่งตัว 
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Prerequisite : Have earned credits of SC133 
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 
 
วอ.261 สถิติวิศวกรรม           3 (3-0-6) 
IE261 Engineering Statistics 
  วิชาบังคับก่อน : - 
 การน าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหา การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม 
  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. 
 
 2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม       
       2.2.2.1)   วิชาบังคับเลือก      
วค.496 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1        3 (0-9-0) 
AE496 Research for Undergraduates 1 
  วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั นปีที่ 4 และเคยเรียนวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
   นักศึกษาท างานวิจัยในหัวข้อวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา  การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมข้อเสนอ
โครงงานวิจัยในรูปแบบที่ก าหนด การวัดผลท าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอโครงงาน 
และคณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากความเข้าใจของนักศึกษาในงานวิจัยที่จะท าและการน าเสนอผลงานวิจัย
เบื องต้นหรือนาเสนอความเป็นไปได้ของโครงงานวิจัย  

Prerequisite : Senior Standing. 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 
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. 
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วค.497 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2        3 (0-9-0) 
AE497 Research for Undergraduates 2 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.496  

นักศึกษาท างานวิจัยต่อเนื่องตามแผนงานหรือข้อเสนอโครงงานวิจัยที่เสนอไว้ในวิชา วค.496 เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือพัฒนาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อนจบวิชานี  นักศึกษาต้องเรียบเรียงผลงานวิจัย
ในรูปแบบปริญญานิพนธ ์การวัดผลท าโดยอาจารย์ทีป่รึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจยั และ
คณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากผลการด าเนนิงานวิจยั ความเข้าใจในงานวิจัยทีท่ าและการน าเสนอผลงานวจิัย  

Prerequisite : Have Earned Credits for AE496 
  The students have to continue their research of same topics they presented in AE 496 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 committee who considers how well the presentation is and how well the students  
express their understanding. 
 
วค.498 การวิจัยระดับปริญญาตรี 3        3 (0-9-0) 
AE498 Research for Undergraduates 3 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.497 หรือเรียนพร้อมกับ วค.497 แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนให้เรียน
พร้อมกันได้ 
  นักศึกษาท างานวิจัยต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ท า ในวิชา วค.497 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
พัฒนาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม  ก่อนจบวิชานี  นักศึกษาต้องเรียบเรียงผลงานวิจัยในรูปแบบ
ปริญญานิพนธ์และในรูปแบบของบทความที่พร้อมจะเผยแพร่สู่ภายนอก ในกรณีที่เรียนพร้อมกับ วค.497 ให้ท า
ปริญญานิพนธ์มาเพียงฉบับเดียวโดยมีเนื อหาครอบคลุมทั ง วค.496 และ วค.497 การวัดผลท า โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจัย และคณะกรรมการสอบซึ่งแต่งตั งโดยภาควิชาฯ ประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาด้วยมาตรฐานของงานวิจัยที่ภาควิชาฯ ก าหนด 
   Prerequisite : Have Earned Credits for AE497 or study along AE497 but permission from 
instructor is required. 
  The students have to continue their research from AE497 or do additional research apart 
from AE496 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 and 
an an article ready to be publicy presented or pubished. In case this course is taken along with 
AE496, students are required to submit only one theses covering both materials in AE496 and 
AE497. The evaluation process involves the participation of both advisor and committee who set 
up by the department. 
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วค.596 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี       3 (0-6-3)  
AE596 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering 
   วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั นปีที่ 4 และเคยเรียนวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
  ก่อนปฏิบัติงานนักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อที่จะ
ศึกษาให้ปรับเลือกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง 
เช่น ปฏิบัติงานในโครงการใหญ่ ซึ่งอาจมีหลายสถาบันการศึกษาร่วมด้วยหรือปฏิบัติงานในโครงการเฉพาะกลุ่ม หรือ
เฉพาะบุคคลหรือปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยในเบื องต้นนี ต้องการให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิตต่างๆ 
ในโรงงาน และสามารถสรุปปัญหาที่เกิดขึ นในโรงงาน โดยระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมิน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ประกอบการ ก่อนจบวิชานี  นักศึกษา
จะต้องส่งข้อเสนอโครงงาน อธิบายแผนงานที่จะท าต่อไปในวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมีโดยแสดงถึงประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ ความเป็นไปได้ วิธีปฏิบัติ และความพร้อมของแผนงานที่วางไว้ 

Prerequisite : Senior Standing. 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 rocesses and raise the problems to be solved during his/her practice. The student must 
submit the proposal and activity plan for AE597. The proposal contains the expected outcomes 
and benefits, the possibility and research plan 
 
วค.597 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี               6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 
AE597 Co-operative Education in Chemical Engineering  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.596  
  ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง ต่อเนื่องจากภาคการศึกษาที่
ผ่านมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง (ใน 16 สัปดาห์) โดยระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผลและ
ประเมินร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ประกอบการ ภายหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องเรียบเรียงผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก ่สารนิพนธ์ หรือรายงาน
ผลการปฏิบัติการในโครงการ หรือในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เช่น การน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่สัมมนา ก่อนจบ
การศึกษานักศึกษาต้องมีการน าเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
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Prerequisite : Have Earned Credits for AE596 
  The student continues working in the chemical industrial at least 600 hours (in 16 weeks) 
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. Before closing the project, students have to present the results of their studies to their 
advisor and committee. 
 
  2.2.2.2)   วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมเคม ี      
กลุ่มพลังงาน 
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม          3 (3-0-6) 
AE316 Petroleum Technology  
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ก าเนิดของน  ามันปิโตรเลียม ประเภทและองค์ประกอบของปิโตรเลียม การกลั่นแยกและหน่วยกลั่น
น  ามันดิบ อนุพันธ์ของปิโตรเลียม สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของอนุพันธ์ วิธีการค านวณเกี่ยวกับคุณภาพของ
น  ามันชนิดต่าง ๆ 
   Prerequisite : - 
  Origin of petroleum. Classification and composition of petroleum. Distillation and crude 
distillation unit. Petroleum derivatives.  Chemical and physical properties of petroleum derivatives. 
Main properties and calculation of petroleum derivatives. 
 
วค.317 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี         3 (3-0-6) 
AE317 Petrochemical Industry  
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วัตถุดิบและแหล่งของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมีที่ส าคัญ ได้แก่ เอธิลีน โพรไพลีน บิวทะไดอีน เบนซิน โทลูอีน และ
ไซลีน 
   Prerequisite : - 
  Fundamental of petrochemical industry. Raw material and sources.  Main petrochemical 
production processes such as ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene and xylenes. 
 
วค.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกิริยา         3 (3-0-6) 
AE318 Catalytic Engineering  
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา หลักการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ เส้นอุณหภูมิคงที่ของการดูดซับ อัตราเร็ว
และแบบจ าลองทางจลนพลศาสตร์ของการเร่งปฏิกิริยา การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์  คุณลักษณะตัวเร่ง
ปฏิกิริยาและการประเมินความเสี่อม การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
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   Prerequisite : - 
  Types of catalysts. Concept of heterogeneous catalysis. Adsorption isotherm. Rate and 
kinetic model of catalytic reaction. Catalyst preparation. Catalyst characterization and deactivation. 
Applications of catalysts. 
 
วค.319 เทคโนโลยีเชื อเพลิงสะอาด        3 (3-0-6) 
AE319 Clean Fuel Technology 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน และความจ าเป็นของเชื อเพลิงสะอาด เชื อเพลิงกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางภูมิอากาศ ชนิด องค์ประกอบ คุณสมบัติ และมาตรฐานที่เก่ียวข้องของเชื อเพลิงสะอาด การผลิตเชื อเพลิง
สะอาด ซึ่งรวมถึงการแปรรูปชีวมวลด้วยให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ า การคาร์บอนไนเซชัน การแตกสลายด้วยความร้อน 
การท าให้เป็นเชื อเพลิงที่เป็นของเหลว การท าให้เป็นเชื อเพลิงที่เป็นก๊าซ  การแปรสภาพเป็นแอลกอฮอล์ การแปร
สภาพเป็นน  ามันดีเซลชวีภาพ การผลิตไฮโดรเจน การย่อยสลายในสภาพไร้อากาศเพื่อให้เห็นก๊าซชีวภาพ และการแปร
สภาพถ่านหินด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
   Prerequisite : - 
  History, current situations, and necessity of clean fuels. Fuels and the climate change. 
Types, compositions, and relevant standards of clean fuels. Production of clean fuels, including 
biomass conversion technologies, which comprise torrefaction, carbonization, pyrolysis, 
liquefaction, gasification, alcohol production, bio-diesel production, hydrogen production, 
anaerobic digestion for biogas production, and coal conversion using clean coal technologies. 
 
วค.376 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน       3 (3-0-6) 
AE376 Energy Management and Energy Conservation 
วิชาบังคับก่อน : - 
  กฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานส าหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
และภาคขนส่ง ประยุกต์ใช้หลักการทางความร้อนและพลังงานในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น หม้อไอน  า ระบบปรับ
อากาศ ระบบแสงสว่าง และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
   Prerequisite : - 
  Law and Regulation related to energy management and energy conservation for 
industrial sector, commercial sector and transportation sector. Application of Heat and Energy for 
energy conservation such as boiler, air conditioning system, lighting system and electric car. 
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กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
วค.326 การป้องกันมลพิษ           3 (3-0-6) 
AE326 Pollution Prevention 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  การปรับปรุงกระบวนการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการผสมผสานระหว่างการรักษา
สิ่งแวดล้อมในเชิงป้องกันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากร ทั งที่เป็นวัสดุ น  า และพลังงานลดการใช้สารพิษ
และสารอันตราย ลดการเกิดของเสียที่ต้นก าเนิด การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการผลิต เทคโนโลยีสะอาด  
   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. Life Cycle Assessment technique. Cleaner Technology. 
 
วค.327 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์        3 (3-0-6) 
AE327 Life Cycle Assessment of Products 
  วิชาบังคับก่อน : - 
  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ความส าคัญของการประเมินผล
กระทบ นิยามของจุดประสงค์และขอบเขตในการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิง
ปริมาณ ขั นตอนการด าเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการแปรผลการประเมิ น การเปรียบเทียบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งชนิด การประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยในการ
ประเมินผลกระทบ  
   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.328 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
AE328 Environmental Input-Output Analysis 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ความรู้พื นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต แบบจ าลองเชิงปริมาณ แบบจ าลองเชิงมูลค่า 
แบบจ าลองด้านนิเวศน์อุตสาหกรรม แบบจ าลองแบบขยายขอบเขต การวิเคราะห์ waste input-output 
   Prerequisite : - 
  Basic principle of input-output analysis. Physical model. Monetary model. Industrial 
ecology model. Expansion model. Waste input-output analysis. 
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วค.329 การจัดการคาร์บอนส าหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
AE329 Carbon Management for Business and Industry 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  หลักการเบื องต้นของการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ นท์ประเภทต่าง ๆ 
หลักการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
หลักการกักเก็บคาร์บอน 
   Prerequisite : - 
  Basic principle of supply chain management. Carbon footprint analysis. Carbon reduction 
management such as voluntary emission reduction program, carbon capture and storage 
 
วค.336 เทคโนโลยีการท าน  าบริสุทธิ์        3 (3-0-6) 
AE336 Water Purification Technologies 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  หลักการเบื องต้นของการผลิตน  าส าหรับอุปโภคบริโภค คุณสมบัติของน  าในธรรมชาติ ; น  าจืดและน  าเค็ม 
น  าบริสุทธิ์ส าหรับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีในการท าน  าให้สะอาดเบื องต้น ได้แก่ การตกตะกอน การกรอง และการฆ่า
เชื อโรค เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตน  าบริสุทธิ์ เช่น RO การใช้ความร้อน การแลกเปลี่ยนประจุ การแยกด้วยไฟฟ้า เป็น
ต้น ตัวอย่างกระบวนการท าน  าบริสุทธิ์ที่ประสบความส าเร็จในประเทศต่าง ๆ 
  Prerequisite : - 
  Introduction to water supply, Characteristics of natural surface water; fresh water and 
seawater, Ultra-pure water for industries. Classical technologies for water desalination and 
purification; sedimentation, filtration, chemical disinfection. Emerging technologies for water 
desalination and purification; reversed osmosis, thermal RO, ion-exchange, electrodialysis. Case 
studies for global prominent water desalination and purification projects. 
 
วค.426 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ      3 (3-0-6) 
AE426 Ecodesign  
   วิชาบังคับก่อน : - 
  นิยามการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความสาคัญของการออกแบบ โครงสร้างหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์และหลักการออกแบบเบื องต้น แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ช่วยในการ
ออกแบบ แนวคิด EQFD และ EBM การประเมินผลและกลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ฉลากสิ่งแวดล้อม  
   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. 
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วค.427 มลพิษทางอากาศ          3 (3-0-6) 
AE427 Air Pollution  
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ความหมายและปรากฏการณ์ทางด้านมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศและ
มาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยจากแหล่งกาเนิดมลพิษในประเทศไทย หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ เทคนิคการ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อุตุนิยมวิทยาและแบบจาลองมลพิษทางอากาศ การประมาณปริมาณ
มลพิษและการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ  
   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.428 การเก็บกลับคืนทรัพยากรและการจัดการกากอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
AE428 Industrial Waste Recovery Management 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  การพิจารณาแหล่งทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หลักของการเก็บกลับคืนทรัพยากรและการ
น ากลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกและการบ าบัดของเสียทั งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เศรษฐศาสตร์และการวางแผนโรง
การในการเก็บกลับคืน กากอุตสาหกรรมและผลกระทบ การแลกเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมระหว่าง
โรงงาน 
   Prerequisite : - 
  Resource determination and sustainable utilization. Principles of recovery and recycling. 
Separation and waste treatment by physical, chemical and biological processes. Economic and 
planning of recovery. Industrial solid waste and environmental impact. Waste exchange. 
 
กลุ่มวัสดุศาสตร์ 
วค.306 เคมีอนินทรีย์           3 (3-0-6) 
AE306 Inorganic Chemistry 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุกลุ่มหลักและธาตุแทรนซิชันโดยแบ่งตามล าดับในตารางธาตุและ
สารประกอบของธาตุกลุ่มต่าง ๆ การศึกษาจะรวมความรู้เชิงทฤษฎีในการท าความเข้าใจตารางธาตุและสารประกอบ 
อนินทรีย์ที่สาคัญ เช่น สารประกอบคอร์ดิเนชัน สารประกอบโลหะอินทรีย์ สารประกอบคลัสเตอร์ สารประกอบ     
โซลิดสเตท 
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   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.307 วิทยาศาสตร์สารลดแรงตึงผิว        3 (3-0-6) 
AE307 Surfactant Science 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  คุณลักษณะของสารลดแรงตึงผิว การก่อตัวของไมเซลล์ การละลาย เฟสและเฟสไดอะแกรม การดูดซับ
ของ สารลดแรงตึงผิวที่พื นผิวระหว างของแข็งและของเหลว โฟม การตกตะกอน การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิว 
   Prerequisite : - 
  Characteristics of surfactant. Micelle formation. Solubilization. Phase and phase diagram. 
Surfactant adsorption at solid-liquid interface. Foams. Precipitation. Applications of surfactants. 
 
วค.346 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสดุส าหรับอุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 
AE346 Special Topic in Materials for Industries 
  วิชาบังคับก่อน : - 
  ศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับวัสดุส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
  Prerequisite : - 
 Study about recent research works concerning materials to be applied and used in 
industries. 
 
วค.347 เคมีวัสดุขั นสูง           3 (3-0-6) 
AE347 Advanced Material Chemistry 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  วัสดุชนิดต่าง ๆ ทั งที่เป็นสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ วัสดุนาโนจ าพวกสารก่ึงตัวน า 
วัสดุที่สามารถสร้างตัวได้เอง วัสดุเชิงชีวภาพ เช่น วัสดุทดแทนอวัยวะเทียม ระบบขนส่งยา วัสดุที่ใช้แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน วัสดุที่ใช้ในการแสดงผล วัสดุทางไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการสร้างความ
เข้าใจระหว่างโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของสารที่เกิดขึ น และวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ
เบื องต้น  
   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, 
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electronics and electrical applications. Relation between chemical structures and properties of 
materials. Basic analytical methods in determining structures and properties of materials. 
 
วค.348 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน        3 (3-0-6) 
AE348 Corrosion and Corrosion Control 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  นิยามและปรากฏการณ์ของการกัดกร่อน กลไกปฏิกิริยาของการกัดกร่อน เธอร์โมไดนามิกส์และ
จลนพลศาสตร์ของกระบวนการกัดกร่อน การป้องกันแบบคะโธดและแบบอะโนด การกัดกร่อนแบบต่าง ๆ และการ
ยับยั งการกัดกร่อน การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมในกระบวนการต่าง ๆ 
   Prerequisite : - 
  Definition of corrosion and corrosion phenomena, mechanisms of corrosion, 
thermodynamics and kinetics of corrosion anodic and catholic protection, various corrosion 
mechanisms and corrosion prevention, material selection 
 
วค.349 นาโนเทคโนโลยีเบื องต้น         3 (3-0-6) 
AE349 Introductory Nanotechnology 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ความส าคัญและวิวัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ อะตอมและโมเลกุล 
สมบัติของสารในระดับนาโน การผลิตโครงสร้างระดับนาโนในห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรมอนุภาคนาโนและ
การใช้ประโยชน์ เส้นใยนาโนและการใช้ประโยชน ์อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ระดับนาโนเทคโนโลยีนาโนชวีภาพ วัสดุนาโน
และนาโนคอมโพสิ 
    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.447 เทคโนโลยีพอลิเมอร์          3 (3-0-6) 
AE447 Polymer Technology  
   วิชาบังคับก่อน : - 
  แหล่งที่มาของพอลิเมอร์และการเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุพอลิเมอร์เบื องต้น 
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากมอนอเมอร์ และการพอลิเมอไรเซชันแบบต่าง ๆ กระบวนการขึ นรูปพอลิเมอร์เบื องต้น  
  Prerequisite : - 
  Origin of polymers and nomenclature. Physical and chemical properties of polymeric 
materials. Polymer reaction and polymerization techniques. Overview of different polymer 
processing techniques. 
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กลุ่มคณิตศาสตร์ การจ าลอง การออกแบบ และการจัดการ 
วค.356 เธอร์โมไดนามิกส์ระดับโมเลกุลและการจ าลองระบบโดยคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
AE356 Molecular Thermodynamics and Computer Simulation 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี พลังงานภายในและแบบจ าลองพลังงาน
ศักย์ แรงกระท าระหว่างโมเลกุลและความดัน พลังงานอิสระกิบบส์และการจ าลองระบบสมดุลเฟส การท านาย
โครงสร้างของสารและสมบัติของสารจากโครงสร้าง การจ าลองระบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ การจ าลองแบบมอนที
คาร์โล การจ าลองแบบพลศาสตร์ระดับโมเลกุล  
   Prerequisite : - 
  Review of chemical engineering thermodynamics. Internal energy and potential models. 
Interaction among molecules and pressure. Gibbs free energy and phase equilibrium modeling. 
Prediction of structure and properties of materials. Computer simulations. Monte Carlo simulations. 
Molecular dynamics simulations. 
 
วค.357 MATLAB ส าหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE357 MATLAB for Chemical Engineering 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ความหลากหลายของวิธีการเชิงตัวเลขและการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยจะ
เน้นความสนใจเป็นพิเศษกับปัญหาที่เกิดขึ นในสาขาวิศวกรรมเคมี ซึ่งวิธีการเชิงตัวเลขเหล่านั น ได้แก่ เมตริกซ์ และดี
เทอร์มิเนนท์ การถดถอยเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น (พาราโบลา) สมการอนุพันธ์และการอินทิเกรต นอกจากนั น
ท าการศึกษาจ าลองพฤติกรรมเชิงพลวัตของกระบวนการทางเคมี โปรแกรม MATLAB เป็นเครื่องมือในการค านวณที่มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประมวลผลการค านวณ แสดงผล และเขียนโปรแกรมได้ง่าย  
   Prerequisite : - 
   The variety derivation of numerical methods and their application to the solution of 
engineering problems is emphasized with special attention to problems in the chemical 
engineering field. These algorithms encompass the solutions of matrices and determinants, linear 
and parabolic regression, differential and integration. Moreover, a chemical process is modeled and 
simulated for studying the dynamic behavior of chemical production. MATLAB is adopted as the 
calculation tool as it is a high-performance language fortechnical computing. It integrates 
computation, visualization, and programming in an easy-to-use environment. 
 
วค.358 การแก้ไขปัญหาการควบคุมของโรงงาน      3 (3-0-6) 
AE358 Troubleshooting Process Plant Control 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  เน้นการแก้ปัญหาในอุตสหกรรมการกลั่น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม 
เพื่อให้การด าเนินการในกระบวนการควบคุมได้อย่างเหมาะสม 
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   Prerequisite : - 
  An emphasis on problem solving in the petroleum and refinery industries. This handy go-
to emphasizes single and well-established process engineering principles that will help switch 
manual control loops to automatic control. 
 
วค.359 การจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6)  
AE359 Chemical Engineering Process Simulation  
   วิชาบังคับก่อน : - 
  การจ าลองกระบวนการโดยโปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบของ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีต่อกระบวนการต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : - 
  Process simulations by using a well-known commercial software to study the effects 
of various factors in chemical engineering processes. 
 
วค.377 การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1    3 (3-0-6) 
AE377 Chemical Process Design in Petrochemical Industry 1    
   วิชาบังคับก่อน : วค.205, วค.213, วค.314 และ วค.233 
  ให้เข้าใจพื นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั งระบบ โดยเป็นการเรียนแบบ Problem-based ใช้ความรู้ทาง
เธอร์โมไดนามิกส์ร่วมกับสมดุลมวล สมดุลพลังงาน และการออกแบบระบบท่อ ระบบส่งสารเคมีและแก๊สอาศัยการ
จ าลองกระบวนการและการก าหนดผังโรงงาน 

Prerequisite : Have Earned Credits for AE205, AE213, AE314 and AE233 
 Basic in Petrochemical industrials; Problem-based learning involving thermodynamics mass 
and energy balance, piping design, and gas/solution delivery system; Process simulation and 
process layout are also included. 
 
วค.378 การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวิศวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE378 Design of Experiments for Chemical Engineering 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  หลักการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง การสร้างและการประเมินแบบจ าลองที่ได้จาก
การทดลอง การออกแบบการทดลองแบบบล็อก การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลแบบเต็มรูปแบบและแบบ
บางส่วน การออกแบบการทดลองโดยใช้วิธีการพื นผิวตอบสนอง การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองแบบต่าง ๆ 
ส าหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
   Prerequisite : - 
  Fundamentals of statistics for design of experiments. Formation and evaluation of 
empirical models. Block designs. Full and fractional factorial designs. Response surface designs. 
Applications of design of experiments to chemical engineering processes. 
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วค 456 การใช้งานแอสเปนพลัสเพื่อการจ าลองกระบวนการ      3 (3-0-6) 
AE 456 Applications of Aspen Plus in process simulation  

วิชาบังคับก่อน - 
การใช้โปรแกรม แอสเปนพลสั ในการวิเคราะห์อุปกรณ์และกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 

  Prerequisite : - 
Using Aspen plus simulation software to analyze equipment and processes in chemical 

engineering 
 
วค.476 การประยุกต์วิศวกรรมเคมีในกระบวนการแปรรูปอาหาร     3 (3-0-6) 
AE476 Chemical Engineering Applications in Food Processing 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  การไหลของอาหารในกระบวนการแปรรูปอาหาร พลังงานที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร และการ
ควบคุมกระบวนการ การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร กระบวนการรักษาสภาพอาหารการแช่แข็ง
อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร และการถ่ายโอนมวลผ่านวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
   Prerequisite : - 
  Fluid flow in food processing, energy and controls in food processes, heat transfer in 
food processing, preservation processes, food freezing, packaging and mass transfer in food 
packaging materials 
 
วค.477 การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2    3 (3-0-6) 
AE477 Chemical Process Design in Petrochemical Industry 2    
   วิชาบังคับก่อน : วค.311, วค.315 และ วค.377 
  การเรียนแบบ Problem-based ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั นกลาง ซึ่งจะมีระบบเครื่องปฏิกรณ์และ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและการแยกบริสุทธิ์ โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายโรงงานสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย การเรียนจะควบคู่ไปกับการจ าลองกระบวนการและการก าหนดผังโรงงาน 

   Prerequisite : Have Earned Credits for AE311, AE315 and AE377 
  Problem- based learning in intermediate petrochemical industrials with a combination of 
reactor, heat exchanger, and purifications. Practical concerns in industrial-environmental-safety 
laws and regulations are applied; Process simulation and process layout are also included. 
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วค.478 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์เคมี      3 (3-0-6) 
AE478 Transport Phenomena in Chemical Product Design 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และมวลสาร ตลอดจนแบบจ าลองการถ่ายโอน
ในมิติต่าง ๆ ทั งระบบคงตัวและระบบที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เคมี ที่ต้อง
อาศัยแบบจ าลองเพื่อท านายสมบัติที่จ าเป็นของผลิตภัณฑ์นั น ๆ เช่น การออกแบบระบบปลดปล่อยยา การออกแบบ
ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ หรือ การออกแบบวัสดุเพื่อท าหลอดเลือดเทียม เป็นต้น  
  Prerequisite : - 
 Review of momentum, heat and mass transfers. Model equations for transport in multi-
dimension for stead state systems and transient systems. Applications to chemical product design 
which needs models to predict required properties of products. For example, the design of drug 
release system, the design of insulator made of waste materials or the design of materials for 
artificial blood vessels. 
 
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วค.366 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE366 Biology for Chemical Engineering 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต สารโมเลกุลใหญ่ของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โครงสร้างของโปรตีน 
เซลล์และกระบวนการภายในเซลล์ เซลล์เมมเบรนและการถ่ายโอน โครงการจีโนม การสื่อสารของเซลล์ การแบ่ง
เซลล์ เซลล์ต้นก าเนิดและวิศวกรรมเนื อเยื่อ  
   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.367 วิศวกรรมชีวเคมี          3 (3-0-6) 
AE367 Biochemical Engineering  
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.315  
  การประยุกต์หลักการพื นฐานทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวเคมีและ
ทางชีวภาพ แนวคิดพื นฐานของจุลชีววิทยา ชีวเคมีและพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล สาหรับวิศวกรเคมี จลนพลศาสตร์
ของเอนไซม์ที่ละลายได้และเอมไซม์ที่ยึดตรึง จลนพลศาสตร์ของการเติบโตเซลล์เพาะปลูกจุลินทรีย์ ออกแบบและ
วิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ทางชีวภาพ วิชาการเครื่องมือและการควบคุม การคืนสภาพและการแยกของผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพ  
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Prerequisite : Have Earned Credits for AE315 
 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. 
 
กลุ่มอื่นๆ 
วค.406 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1        3 (3-0-6) 
AE406 Special Topics in Chemical Engineering 1  
  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : Permission from Instructor 
 Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
 
วค.407 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2        3 (3-0-6) 
AE407 Special Topics in Chemical Engineering 2 
  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : Permission from Instructor  
  Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
 
วค.408 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3        3 (3-0-6) 
AE408 Special Topics in Chemical Engineering III  
  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : Permission from Instructor 
  Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
engineering. 
 
วค.409 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4        3 (3-0-6) 
AE409 Special Topics in Chemical Engineering IV  
  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : Permission from Instructor  
  Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical   
engineering. 
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รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
วค.106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน     3 (3-0-6) 
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
   วิชาบังคับก่อน : - 
  พื นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
การประเมินวัฏจักรชีวิต ลักษณะของมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่าง  ๆ เกี่ยวกับความยั่งยืน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ยั่งยืน การใช้พลังงานของประเทศไทย   
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
ส าหรับประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล การผลิตเอทานอล การผลิตไบโอดีเซล เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร์ 
   Prerequisite : - 
   Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Life-cycle 
 assessment. Characterisation of pollutions and their impacts on the society. Concepts about 
sustainability of natural resources and energy. 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. Wind energy. Biomass for energy. Ethanol production. Biodiesel 
production. Clean coal technology. Nuclear energy. 
 
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส์         3 (3-0-6) 
AE211 Thermodynamics 
   วิชาบังคับก่อน : - 
   แนะน าสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวิชาเธอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สมการสภาวะของแก๊ส
อุดมคติและแก๊สจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและสองทางเธอร์
โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองทางเธอร์โมไดนามิกส์ และเอนโทรปี การค านวณทาง
เธอร์โมไดนามิกส์ของกระบวนการจริง  
  (ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน) 
   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) 
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 3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ล าดับ

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

1. 3 1000 00768 xx x  รองศาสตรจารย ์ ภาณุ ด่านวานิชกุล Ph.D 
M.Eng. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

University of Pennsylvania,USA 
University of Delaware, USA. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2546 
2541 
2537 

2. 3 1017 00601 xx x ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย ์

ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี D.Eng. 
 
M.Eng. 
 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี 

Tokyo Institute of Technology, 
Japan 
New Jersey Institute of 
Technology, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2547 
 
2537 
 
2535 

3. 3 1014 00826 xx x ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย ์

วรรัตน์ ปัตรประกร D.Eng. 
 
วศ.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Tokyo Institute of Technology, 
Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2548 
 
2539 
2537 
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ล าดับ

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

4. 3 1005 01000 xx x ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย ์

พงศ์ธร 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 

5. 3 1020 01818 xx x อาจารย ์ ธนิทธิ์ พิพฒัพันธุ ์ M.S. 
 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Washington University at St. 
Louise, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2541 
 
2531 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ าที่ร่วมสอนในหลักสูตร 
ล าดับ

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

1.  3 1001 00768 xx x รอง 
ศาสตรจารย ์

ภาณุ ด่านวานิชกุล Ph.D 
M.Eng. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

University of Pennsylvania, USA 
University of Delaware 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2546 
2541 
2537 

2. 3 1017 00601 xx x ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย ์

ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี D.Eng. 
M.Eng. 
 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี 

Tokyo Institute of Technology, Japan 
New Jersey Institute of 
Technology, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2547 
2537 
 
2535 

3. 3 1014 00826 xx x ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย ์

วรรัตน์ ปัตรประกร D.Eng. 
วศ.ม 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Tokyo Institute of Technology, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2548 
2539 
2537 

4. 3 1005 01000 xx x ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย ์

พงศ์ธร 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 

5. 3 1020 01818 xx x อาจารย ์ ธนิทธิ์ พิพฒัพันธุ ์ MS. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Washington University at St.Louise, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2541 
2531 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

6. 3 1016 00634 xx x รองศาสตร
จารย์ 

ประภัสสร์ วังศ
กาญจน ์

D.Eng. 
M.S.  
วท.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering  
เทคโนโลยีอาหารและ 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

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

2532 
2528 
2524 

7. 3 1009 00248 xx x รอง
ศาสตราจารย ์

สาธก ไชยกุลชืน่สกุล Ph.D.  
M.Eng. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering  
วิศวกรรมเคมี  

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

2543 
2537 
2535 

8. 4 1006 00053 xx x รอง
ศาสตราจารย ์

แคทลียา  ปทัม
พรหม 

Ph.D. 
M.Eng. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering  
วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

University of Michigan, U.S.A. 
University of Michigan, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย 

2544 
2540 
2537 

9. 3 5599 00130 xx x รอง
ศาสตราจารย ์

นุรักษ์ กฤษดานุรักษ ์ Ph.D. 
 
วศ.บ. 

Chemical and Petroleum 
Refining Engineering 
วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Colorado School of Mines, U.S.A. 
 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2539 
 
2532 

10. 3 1005 01910 xx x รอง
ศาสตราจารย ์

วันวิสาข์  สกลภาพ Ph.D. 
M.S. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

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

2546 
2538 
2536 

11. 3 3020 00235 xx x รอง
ศาสตราจารย ์

วรณี  มังคละศิริ 
 

วศ.ด. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2551 
2547 

12. 3 1004 00836 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

โปรดปราน สิริธีร-
ศาสน ์

วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีวิศวกรรม 
เคมีเทคนิค (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2538 
2534 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

13. 3 1005 02911 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สุพิชชา  
รุ่งโรจน์นิมิตชัย 

Ph.D. 
M.Eng. 
B.Eng. 

Engineering 
Material and Life Science  
Applied Chemistry  

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

2546 
2544 
2542 

14. 3 1002 01289 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ไพรัช  อุศุภรัตน์ 
 

Ph.D. 
 
วศ.บ. 

Environmental System 
Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

University  of Regina,Canada 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2552 
 
2540 

15. 3 9098 00880 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

หาญพล  พึ่งรัศมี Ph.D. 
M.Eng. 
 
 
วศ.บ. 

Environmental Engineering 
Environmental Technology  
and Management-Cleaner  
Production 
วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Ajou University, South Korea 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
2544 
 
 
2540 

16. 3 1201 00583 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

มาลี  สันติคุณาภรณ์ 
 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering   
เทคโนโลยปีิโตรเคมี   
เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Oklahoma,U.S.A 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2544 
2541 
2539 

17. 3 9099 00753 xx x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ภณิดา  ซ้ายขวัญ Ph.D. 
 
M.Eng. 
 
B.Eng. 

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 

University of Cambridge, 
United Kingdom 
University of Cambridge,  
United Kingdom 
University of Cambridge,  
United Kingdom 

2549 
 
2547 
 
2545 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

18. 3 9599 00235 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พัชราภรณ์  
วุฒิเจริญมงคล 

Ph.D. 
วท.บ. 

Polymer Science 
วิทยาศาสตร ์(เคมี) 
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

Chulalongkorn University 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2550 
2546 
 

19. 3 1005 01086 xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ ์
 

Ph.D. 
 
B.Sc. 
 

Biological  Systems 
 
Engineering Chemical   
Engineering (1st Honor) 

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

2548 
 
2544 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้จัดให้มีการเรียน 
การสอนเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนามไว้ผ่านรายวิชาการฝึกงาน และสหกิจศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี   
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี  
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ น 
  2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสม 
    3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
   4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 
  5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  วิชาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3  
  วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 นักศึกษาชั นปีที่ 3 ฝึกงานในอุตสาหกรรม จ านวน 1 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน (ประมาณช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม) โดยนักศึกษาจะเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเต็มเวลา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
ต่อเนื่องกัน 
  4.3.2  นักศึกษาชั นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนในรูปแบบที่ 2 สหกิจศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 6 หน่วยกิต (ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม) รวมเวลา 16 สัปดาห์ จัดเต็ม
เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
วค.496 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1        3 (0-9-0) 
AE496 Research for Undergraduates 1 
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั นปีที่ 4 และเคยเรียนวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตามโครงสร้าง 
                    หลักสูตรที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
  นักศึกษาท างานวิจัยในหัวข้อวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมข้อเสนอ
โครงงานวิจัยในรูปแบบที่ก าหนด การวัดผลท าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอโครงงาน 
และคณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากความเข้าใจของนักศึกษาในงานวิจัยที่จะท าและการน าเสนอผลงานวิจัย
เบื องต้นหรือนาเสนอความเป็นไปได้ของโครงงานวิจัย  
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วค.497 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2        3 (0-9-0) 
AE497 Research for Undergraduates 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.496  

นักศึกษาท างานวิจัยต่อเนื่องตามแผนงานหรือข้อเสนอโครงงานวิจัยที่เสนอไว้ในวิชา วค.496 เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือพัฒนาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อนจบวิชานี  นักศึกษาต้องเรียบเรียงผลงานวิจัย
ในรูปแบบปริญญานิพนธ ์การวัดผลท าโดยอาจารย์ทีป่รึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจยั และ
คณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากผลการด าเนนิงานวิจยั ความเข้าใจในงานวิจัยทีท่ าและการน าเสนอผลงานวจิัย  
 
วค.498 การวิจัยระดับปริญญาตรี 3        3 (0-9-0) 
AE498 Research for Undergraduates 3 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วค.497 หรือเรียนพร้อมกับ วค.497 แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนให้เรียน 
           พร้อมกันได้ 
  นักศึกษาท างานวิจัยต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ท าในวิชา วค.497 เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ใหม่หรือพัฒนาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อนจบวิชานี  นักศึกษาต้องเรียบเรียงผลงานวิจัย 
ในรูปแบบปริญญานิพนธ์และในรูปแบบของบทความที่พร้อมจะเผยแพร่สู่ภายนอก ในกรณีที่เรียนพร้อมกับ 
วค.497 ให้ท าปริญญานิพนธ์มาเพียงฉบับเดียวโดยมีเนื อหาครอบคลุมทั ง วค.496 และ วค.497 การวัดผลท า 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจัย และคณะกรรมการสอบซึ่งแต่งตั งโดยภาควิชาฯ 
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาด้วยมาตรฐานของงานวิจัยที่ภาควิชาฯ ก าหนด 
  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีความคิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  5.2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื อหาสาขาที่เรียน

และเก่ียวข้อง 
  5.2.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
  5.2.4 สามารถสืบค้นข้อมูล และ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
  5.2.5 รู้จักบทบาทและหน้าที่ และ มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมายในงานกลุ่ม 
  5.2.6 สามารถสื่อสารข้อมูลทั งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายได้อย่างดี 
 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
              วค.496 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1    3  หน่วยกิต 
              AE496 Research for Undergraduates  1  
              วค.497 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2    3  หน่วยกิต 
              AE497 Research for Undergraduates  2 
     วค.498 การวิจัยระดับปริญญาตรี 3    3  หน่วยกิต 
              AE498 Research for Undergraduates  3 
 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และ ประเมินผล  
  5.5.3 เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกฝนให้รู้จักการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การวางแผนการวิจัย การออกแบบ

การทดลอง เขียนรายงาน และวิธีเสนอรายงาน ต่อที่ประชุม นักศึกษาจะต้องส่งรายงานเป็นรูปเล่มและน าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ รายงานจะต้องมีเนื อหาเก่ียวข้องกับการวิจัย  

 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ผู้ประสานงานรายวิชาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผล โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลแต่ละ

รายวิชา และแจ้งหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผล ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วให้
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ และผู้เรียนทราบล่วงหน้า 

   5.6.2 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
  5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
  5.6.4 ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ซึ่งเข้าร่วมฟัง

การน าเสนอผลการศึกษา 
  5.6.6 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ น าคะแนนทุกส่วนมาประกอบเพื่อประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
       1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ - กระตุ้นนักศึกษาในหลักสตูรด้วยการจัดสอบวัดระดบั

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
- นักศึกษาฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน และการ
เขียนในวิชาสัมมนาและวชิาการเขียนบทความทางวิศวกรรม
เคมี 

ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 

- การสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ในวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตร 
- การจัดอบรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาที่กาลังจะ
ไปฝึกงานก่อนเปิดภาคฤดูร้อนของนักศึกษาชั นปีที่ 3 
- การจัดซื อโปรแกรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ของนักศึกษา 

ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ - การจัดการประกวดการน าเสนอผลงานทางวชิาการซึ่งได้
จากการทาวิจัยของกลุ่มนักศึกษา 
- การจัดให้มีการติวหรือสอนเสริมโดยนักศึกษาด้วยกนัเอง 
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทีไ่ดเ้รียนมาและฝึกความเป็นผู้น า
ทางวชิาการ รวมถึงสง่เสริมความมีน  าใจระหว่างเพื่อน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  การพัฒาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1 ) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวินัย 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (2)  บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา 
  (3)  มอบหมายงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
  (4)  มอบหมายการศึกษาค้นควา้เป็นกลุ่ม 

(5)  กรณีศึกษาและการมีส่วนรว่มในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (6)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (7)  จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  (8)  การเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง 
  (9)  จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (10) จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องความรับผิดชอบทั งในชั นเรียน และนอกชั นเรียน 
   (11) แฟ้มสะสมงาน 
   (12) กรณีศึกษาการเป็นแบบอยา่งที่ดีของวิชาชีพต่างๆ 
    (13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา 
   (14) ก าหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) การประเมินแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมนิตนเอง เพื่อน อาจารย์ 
    - ก่อนเรียน 
    - ระหว่างเรียน 
    - หลังการเรียน/กิจกรรม 
   (2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น 
   (3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
   (4) นักศึกษาท าบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั นเรียน และประสบการณ์จากสังคม 
   (5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
   (6) ประเมินจากภาระงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
   (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
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   (8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั นเรียนและการสง่งานตามก าหนดระยะเวลา 
   (9) ประเมินโดยใช้การสังเกต 
   (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง 
 2.1.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
  (2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 
  (4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้ 
  (2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องสมัพันธ์กัน 

(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
  (4) การท าแผนที่ความคิด 
  (5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา 
  (6) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก 
  (7) การท ารายงาน/โครงงาน 
  (8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกตใ์ช้ 
  (9) การศึกษาด้วยตนเองเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (2) การประเมินผลสัมฤทธิโ์ดยการสอบ 
  (3) การท ารายงาน/การค้นคว้า 
  (4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
  (5) การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  (6) แบบฝึกหัด 
  (7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การท ารายงาน 
  (8) ประเมินโดยการสอบ/แนวความคิด และความเข้าใจ 
 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  (1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อยา่งเป็นระบบ 
  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธิีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) การสอนที่เนน้ผู้เรียน โดยใชป้ัญหาเป็นหลัก 
    (2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดทีไ่ด้เรียน 
    (3) การระดมสมอง 
    (4) การแสดงบทบาทสมมต ิ
    (5) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
    (6) ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1กิจกรรม/วิชา 
    (7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก 
    (8) กระบวนการเรียนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (problem- based learning) 
    (9) ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการให้ท าโครงงาน (project-based learning) 
    (10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

    (11) บรรยาย/อภิปราย 
    (12) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชงิบวกในมุมมองของผู้เรียน และสังคม 
    (13) การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
    (14) การมอบหมายงาน 
    (15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
    (2) การจัดระบบความคิด 
    (3) การประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
    (4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    (5) โครงงาน/ผลงาน 
   (6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล 
   (7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
    (8) การประเมินแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมนิตนเอง เพื่อน อาจารย์ 
     - ก่อนเรียน 
     - ระหว่างเรียน 
     - หลังการเรียน/กิจกรรม 
    (9) การประเมินจากรายงาน 
     
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีความเป็นผู้น าและกลา้ท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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  (4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเปน็พลเมืองดี 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   (1) การมอบหมายงานให้ท างาน/โครงงานกลุ่ม 
   (2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาตา่งๆ 
   (3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเร่ืองภาวะผู้น า 
   (4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
   (5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 
   (6) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
   (7) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
   (8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเร่ืองสทิธิ เสรีภาพ 
   (9) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผู้เรียน 
   (10) สอนและฝึกปฎิบัติเก่ียวกับการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลักความ
เสมอภาค การเคารพกติกา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
   (2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามในในบทบาทภาวะผูน้ า 
และผู้ตามในสถานการณ์ตา่งๆ 
   (3) นักศึกษาประเมนิตนเอง 
   (4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
   (5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใช้สิทธิเสรีภาพ 
   (6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
  (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) มีทักษะในการคิดค านวณ 
  (4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) บรรยาย/อภิปราย 
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

  (3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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  (4) การน าเสนอ/รายงานหนา้ชั น เรียน 
  (5) การน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย 
  (6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดค านวณ จากการยกตัวอย่าง 
  (7) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
  (8) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
  (9) การท าวิจัย 

3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
(2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
(3) การน าเสนองาน/ทักษะความเข้าใจ 
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 

 
2.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ 

2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
    1)  ผลการเรียนรู้ด้านนคุณธรรม  จริยธรรม 

  1) เข้าใจและซาบซึ งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคา่ของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต  
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ของ 
องค์กรและสังคม  
              3) มีภาวะความเปน็ผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเปน็หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับ 
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
              4) สามารถวิเคราะห์และประเมนิผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  
สังคมและสิง่แวดล้อม  
              5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพ รวมถึง 
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน  
               2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เน้นการเข้าชั นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เปน็ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี อาจารย์ผู้สอนทุก
คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ  
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2) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเข้าชั นเรียน การส่งงานตามก าหนด  

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2)    ประเมินจากการมีวนิัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3)    ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4)    ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 

 2.2.2  ความรู้ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื นฐาน วิทยาศาสตร์พื นฐาน วิศวกรรมพื นฐาน และ 
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
   2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั งในเชิงทฤษฎีและปฏบิัติ ในเนื อหาของ 
สาขาวชิาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  
   3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    
   4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่ 
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
   5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวชิาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

 
              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติ ทั งนี 
ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื อหาสาระของรายวิชา  นั น  ๆ นอกจากนี ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 
              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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      2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
  2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 
 ประกอบการตัดสนิใจในการท างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
    4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรบัใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพฒันา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสรา้งสรรค์  
    5) สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบตัิจริง 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ 

รายงานในชั นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  
  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 
    2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั งสว่นตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั งแสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
    3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง 
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั งงานบุคคลและงาน
กลุ่มสามารถปรบัตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตวัได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
    5) มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมตอ่ 
สังคม  
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              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้าม

หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี  

(1) สามารถท างานกับผู้อืน่ได้เปน็อย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เปน็อย่างด ี
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 

              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั นเรียน และ 

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
   2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
  2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ 
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์  
  3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 
  4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
  5) สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชพีในสาขา 
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง  
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 
              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรอืคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั นเรียน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี    
 3.1 วิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม   

 1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2)  มีความเป็นธรรม 
 3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4)  มีวินัย 
 5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 6)  มีจิตอาสา 

  3.1.2  ความรู้  
 1)  มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 2)  สามารถวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ 
 3)  สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 
 4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
  3.1.3  ทักษะทางปัญญา   
 1)  สามารถค้นควา้ข้อมูลได้อยา่งเป็นระบบ 
 2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธิีการแก้ไขปัญหาและผลการตัดสินใจได้ 
อย่างเหมาะสม 
 3)  มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 
 4)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกตา่ง 
  2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
  3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเปน็พลเมืองดี 
  3.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
  2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการ สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3)  มีทักษะในการคิดค านวณ 
  4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชงิคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
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 3.2 วิชาเฉพาะ  
        3.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
     1)  เข้าใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
   2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กร
แสะสังคม 
  3) มีภาวะความเปน็ผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเปน็หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผุ้อ่ืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  4) สามารถวิเคราะห์และประเมนิผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน 
  3.2.2 ความรู้ 
  1) มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาตร์พื นฐาน วิทยาศาสตร์พื นฐาน วิศวกรรมพื นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
การประยุกต์ใช้กับงานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
  2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั งในเชิงทฤษฎีและปฏบิัติ ในเนื อหาของสาขาวชิา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
  3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวชิาของตน  ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
  3.2.3  ทักษะทางปัญญา 
  1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
  2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัยหาตามความเหมาะสม 
  3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรบัใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพฒันา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสรา้งสรรค์ 
  5) สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทั งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสมสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 
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  2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั งสว่นตัวและส่วนรวมพร้อมทั ง
แสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ 
  3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั งงานบุคคลและงานกลุ่ม  
สามารถปรบัตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
  5) มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมตอ่สังคม 
  3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
  2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัยได้อย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ 
  4) มัทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณะ 
  5) สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม  เพื่อประกอบวิชาชพีในสาขาวศิวกรรมที่
เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ส่วนที่ 1                        
-หมวดมนุษยศาสตร์                        
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม                        
มธ.108  การพัฒนาและจดัการตนเอง                        
-หมวดสังคมศาสตร์                        
มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแก้ไข
ปัญหา                        

มธ.101  โลก อาเซียน และไทย                        
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิด
ผู้ประกอบการ                        

-หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือ คอมพิวเตอร์ 

                       

มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยนื                        
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม          2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

ส่วนที่ 2 
  

    
  

    
  

   
   

   
วท.123  เคมีพื นฐาน               

   
      

วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน             
     

 
    

 
วพ.101  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื องต้น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวิชาเฉพาะ:วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                          
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1             

  
    

     
 

 
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2             

  
    

     
 

 
วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1             

  
    

     
 

 
วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2             

  
    

     
 

 
ค.111  แคลคูลัสพื นฐาน   

          
      

 
    

 
 

ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส
ประยุกต ์   

          
      

 
    

 
 

ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์    
       

    
 

    
      

พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                          
วก.100  กราฟฟิกวิศวกรรม                          
วย.100  จริยธรรมส าหรับวิศวกร                    

 
     

วย.101 ความรู้เบื องต้นทางวชิาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์                    

 
     

วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 
                         



มคอ.2 

 87 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
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 
                          
1.  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                          
    1)  วิชาบังคับในสาขา                          
วค.100  เคมีวิเคราะห์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื นฐาน                          
วค.200 เคมีอินทรีย์และชีวเคมี                          
วค.201 เคมีประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.205 สมดุลมวลสารและพลังงาน                          
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์                          
วค.213 เธอร์โมไดนามิกสส์ าหรับวิศวกรรมเคมี 1                          
วค.233 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.250 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.280 การเขียนเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.284 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 1                          
วค.285 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวศิวกรรมเคมี 2                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
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.311 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.314 เธอร์โมไดนามิกสส์าหรับวิศวกรรมเคมี 2                          
วค.315 วิศวกรรมปฏิกิริยา                          
วค.320 การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรม                          
วค.323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี                          
วค.334 การถ่ายโอนมวลส าหรบัวิศวกรรมเคมี                          
วค.335 กระบวนการแยกส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน                          
วค.372 พื นฐานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี                          
วค.373 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี                          
วค.381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1                          
วค.382 การฝึกงาน                          
วค.461  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                          
วค.474 การออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรมเคมี                          
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2                          
     2)  วิชาบังคับนอกสาขาหรือนอกคณะ                          
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร ์                          
วอ.261 สถิติวิศวกรรม                          
2.  กลุ่มวชิาเลือกทางวิศวกรรม                          
     1) วิชาบังคับเลือก                          
รูปแบบที่ 1 การวิจัย                          
วค.496 การวิจัยระดับปริญญาตร ี1                          
วค.497 การวิจัยระดับปริญญาตร ี2                          
วค.498 การวิจัยระดับปริญญาตร ี3                          
รูปแบบที่ 2  สหกจิศึกษา                          
วค.596 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคม ี                          
วค.597 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี                          
      2)   วิชาเลือก                          
กลุ่มพลังงาน                          
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                          
วค.317 อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยา                          
วค.319 เทคโนโลยีเชื อเพลิงสะอาด                          
วค.376 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน                          
กลุ่มสิ่งแวดล้อม                          
วค.326 การป้องกันมลพิษ                          
วค.327 การประเมินวฏัจักรชีวิตของผลิตภณัฑ ์                          
วค.328 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตส าหรับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

                         

วค.329 การจัดการคาร์บอนส าหรบัภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม                          
วค.336  เทคโนโลยีการท าน  าบริสทุธ์ิ                          
วค.426 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ                          
วค.427 มลพิษทางอากาศ.                          
วค.428 การเก็บกลับคืนทรัพยากรและการจัดการกากอุตสาหกรรม                          
กลุ่มวัสดุศาสตร์                          
วค.306 เคมีอนินทรีย ์                          
วค.307 วิทยาศาสตรส์ารลดแรงตงึผิว                          

 



มคอ.2 

 91 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
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.346  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสดุส าหรับอุตสาหกรรม                          
วค.347 เคมีวัสดุขั นสูง                          
วค.348 การกัดกร่อนและการปอ้งกันการกัดกร่อน                          
วค.349 นาโนเทคโนโลยีเบื องตน้                          
วค.447 เทคโนโลยพีอลิเมอร์                          
กลุ่มคณิตศาสตร์ การจ าลอง การออกแบบ และการจัดการ                          
วค.356 เธอร์โมไดนามิกส์ระดบัโมเลกุลและการจ าลองระบบโดย
คอมพิวเตอร์ 

                         

วค.357 MATLAB ส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.358 การแก้ไขปัญหาการควบคุมของโรงงาน                          
วค.359 การจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี                          
วค.378 การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวิศวกรรม                          
วค.377 การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 1 

                         

วค.378 การออกแบบการทดลองส าหรับงานทางวิศวกรรม                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
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.456 การใช้งานแอสเปนพลสัเพื่อการจ าลอง
กระบวนการ 

          
  

             

วค.476 การประยุกต์วิศวกรรมเคมีเพื่อกระบวนการ
แปรรูปอาหาร 

                         

วค.477 การออกแบบกระบวนการเคมีใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2 

                         

 วค.478 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคม ี

                         

กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                          
วค.366 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.367 วิศวกรรมชีวเคมี                          
กลุ่มอื่นๆ                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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.477 การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี 2 

                         

กลุ่มอื่นๆ                          
วค.406 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1                          
วค.407 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2                          
วค.408 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3                          
วค.409 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4                          
วิชาที่เปิดให้สาขาวิชาอื่น ๆ                          
วค.106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน                          
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์                          
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
ข้อ 35-48 
 1.2 การวัดผลรายวิชาที่มีค่าสะสมแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อค่าระดับ ดังนี  

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0 

 
1.3  การวัดผลวชิา วค.382 การฝึกงาน และ วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร แบ่งเปน็ 2 ระดับ คือ ระดับ 

5 (ใช้ได้) และ U (ใช้ไมไ่ด้) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบนัอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั งสถาบัน และน าไปด า เนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการ
สอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบ
ในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ 
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์การระดับสากล โดยการวิจัย
อาจจะด าเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี   
  (1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการ
หางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ  
  (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ  
  (3) การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม เมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านนอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และ เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ นใน
สถานศึกษานั น ๆ   
  (5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีขึ นด้วย  
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  (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และ สมบัติอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  
  (7) ผลชี วัดของนักศึกษาที่จะวัดเป็นรูปธรรม เพื่อประเมินผลการศึกษาได้ อาทิเช่น จ านวนผลงานที่ได้ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนการได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จ านวนที่ศึกษาต่อในระดับสูง จ านวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 นักศึกษาได้ศึกษารายวชิาตา่ง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสตูร  และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 148 หน่วยกิต  
 3.2 ได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
     3.3 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
     3.4 นักศึกษาต้องสอบได้คะแนน TU-GET ไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน  ในช่วงเวลาที่เปน็นักศึกษาของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและ 

คณะฯ ตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน  
  2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการกับองค์กรต่าง ๆ  
  3)  สนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ ในกรณีที่ถึงเกณฑ์ที่สามารถจะขอได้  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การ
ประชุม วิชาการทั งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์   

  2)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้มีความทันสมับ โดยการจัดอบรม
เก่ียวกับ การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผล   

  3)  ส่งเสริมอาจารย์ให้จัดท าต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอนในวิชาที่เป็นผู้สอนประจ า 
หรือ บางส่วน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ทั งด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   

  4)  สนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ ในกรณีที่ถึงเกณฑ์ที่สามารถจะขอได้  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม   
  2)  มีการกระตุ้นอาจารยท า ผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
  3)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวชิาชีพเปน็รอง   
  4)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย   
  5)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ   
  6)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะฯ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธกีารประกันคุณภาพหลักสตูรในแต่ละประเดน็ ดังนี  
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีการแต่งตั งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดโดยสภาวิศวกรรม 

2. บัณฑิต 
2.1 มีการส ารวจหรือรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง 

พอใจของผู้ใช้บ้ณัฑิต  
2.2 มีการน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
2.3 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้สนใจเข้ามาศึกษา  
2.4 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  

 เพื่อให้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้  

 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้ายวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการแต่งตั งอาจารย์ทีป่รึกษานักศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษาท าหนา้ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ค าแนะน าด้านการวางแผนการศึกษา        
ผลการศึกษา และ ติดตามสถานภาพทางวชิาการ รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา 

 มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน และ ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการค่อนข้างต่ ากว่า
เกณฑ์ ทีการก าหนดให้นักศึกษากลุ่มดังกลา่วเข้าพบมากกว่านกัศึกษาที่มีสถานะปกติ 

 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในก ากบัดูแล การท างานของอาจารย์ทีป่รึกษา
ท่านนั น ๆ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้มากขึ น 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 

 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 
 

4.  อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 4.1.1 การก าหนดคุณสมบัติทัว่ไป 
 (1) คุณสมบัติทัว่ไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (2) คุณสมบัติของผูส้มัคร 
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 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เก่ียวของ โดยต้องมีเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากวา่ 3.35 วุฒิปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก จบจาก
มหาวิทยาลยัที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

 หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการศึกษาวุฒปิริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ 2.75 และไม่มีเกรด 
F ในวิชาหลัก วฒุิปริญญาโท ไดเ้กรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.25 จบจากมหาวิทยาลยัที่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวทิยาลัยโดยสอบความสามารถในด้านการ
สอน โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื อหาที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สมัคร และการสอบสัมภาษณ ์

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 4.2.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอนต้องเข้าร่วมประชุมกันในการวางแผนจัดการเรยีนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา 
 4.2.2 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร 
 4.2.3 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอนต้องปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปา้หมายตาม
หลักสูตร และไดบ้ัณฑิตเปน็ไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์

4.3 การแต่งตั งคณาจารย์พิเศษ 
 4.3.1 คณะกรรมการประสานงานภาควชิาวิศวกรรมเคมี มีนโยบายเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา 
 4.3.2 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 
 4.3.3 คณาจารย์ที่มาสอนบางเวลา และ สอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวชิาทีค่ณะฯ จัดท า
ไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  มีการบริหารจัดการหลักสตูรให้มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลอย่างต่อเนื่อง  

5.1 ก่อนการเปิดภาคเรียน มีการมอบหมายให้อาจารย์ทุกคนเตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์เครื่องมือ
ประกอบการสอนปฎบิัติการ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนในวิชาบรรยาย 

5.2 มีการแบ่งภาระงานสอนอยา่งเหมาะสม โดยกระจายงานภาระการสอนให้แก่อาจารย์อย่างทั่วถึง และแบง่
รายวิชาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน 

5.3 มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาทุกรายวิชาอย่างน้อย 2 ครั งต่อภาคการศึกษา โดยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสอบ การท าโครงงาน การน าเสนอ การปฎิบัติ 

5.4 แต่งตั งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ) ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บณัฑิต กรรมการวิชาชพี
จากสภาวิศวกรรม และผูจ้้างงานมาประกอบการพิจารณา  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1  การบริหารงบประมาณ 

 มีการจัดท างบประมาณรายรบัและงบประมาณรายจา่ยทีช่ัดเจน 

 มีการจัดสรรงบประมาณการใชจ้่ายในหมวดงบลงทนุ งบด าเนนิการ และเงินอุดหนนุทั่วไปอยา่งมี เหตุผล 
และสอดคล้องกับงบประมาณรายรับ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุ
ประสงคและแผนงาน 

 มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้ 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 ห้องสมุดศูนย์รังสิต 
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือและวารสารทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนรวมทั งหมด  59,407  เล่ม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ e-Books รวม 
1. คณิตศาสตร์และสถิต ิ 3,842 3,272 154 7, 826  
2. เทคโนโลยีการเกษตร 9,534 1,960 2,485 13,979 
3. คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 12,029 2,512 1,041 15,582 
4. เทคโนโลยชีีวภาพ 165 224 309 698 
5. ฟิสิกส ์ 2,336 1,528 743 4,607 
6. เคมี 1,564 1,385 258 3,207 
7. เทคโนโลยชีนบท 136 73 12 221 
8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7,555 3,448 251 11, 542  
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1,668 797 126 2,591 

รวม 38,829 15,199 5,379 59,407 
 

2. หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนรวมทั งหมด  35,195  เล่ม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ e-Books รวม 
1. วิศวกรรมไฟฟ้า 8,820 3,056 162 12,038 
2. วิศวกรรมอุตสาหการ 5,930 2,217 193 8,340 
3. วิศวกรรมโยธา 5,541 3,273 91 8,905 
4. วิศวกรรมเคมี 1,442 986 436 2,864 
5.วิศวกรรมเครื่องกล 1,881 1,013 154 3,048 

รวม 23,614 10,545 1,036 35,195 
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3. วารสารวชิาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  90  ชื่อเร่ือง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
วิศวกรรมศาสตร ์ 19 5 24 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 31 35 66 
รวม 50 40 90 

 

4. ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน  23  ฐาน 

 
ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนรวมทั งหมด 12,662 เล่ม 

                  สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
1. สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 282 813 
2. สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 378 553 
3. สาขาวชิาวิศวรกรมโยธา 425 577 
4. สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 256 564 
5. สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 320 663 
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 853 789 
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1,682 1,035 
8. อ่ืน ๆ 2,520 952 

               รวม 6,716 5,946 
 

- วารสารวชิาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์  มีจ านวนรวมทั งหมด  76  เล่ม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
1) สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 19 - 
2) สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 12 - 
3) สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 5 1 
4) สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 3 2 
5) สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 - 
6) วิศวกรรมทั่วไป 30 - 

               รวม 73 3 
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 จัดหาต าารา หนังสือ สิง่พิมพ์ วารสารทั งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และ 
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ทนัสมัยอย่างเพียงพอ 

 จัดให้มีอาคารสถานที่ ที่เอื ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย อนัได้แก่ ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม/สัมมนา ห้องน  า อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั งมีการบ ารุงรกัษาที่ดี 

 จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยและวสัดุอุปกรณ์ที่เอื ออ านวยต่อการสืบคน้ ที่ทันสมัย
อย่างเพียงพอ พร้อมทั งมีการบ ารุงรักษาที่ดี 

 จัดให้มีบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนกลุ่ม 

 จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหนา้ที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงาน 
ร่วมกับคณาจารย์ในการจัดซื อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดกลาง และท าหนา้ที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ 
ต ารา นอกจากนี มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้อง 
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใชสี่อของอาจารย์ด้วย 

6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
6.5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีการก าาหนดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง โดยบุคลากรสนบัสนนุควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับ 
ภาระหน้าทีท่ี่ต้องรับผิดชอบ 

 มีการสอบแข่งขันที่ประกอบดว้ยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความส าคัญกบั 
ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่ง และมีจิตใจในการรักการบริการด้านการศึกษา 

6.5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรต้องเข้าใจในโครงสรา้งและหลักสูตร ซึ่งจะต้องสามารถให้บริการอาจารย์สื่อสารกันไดอ้ย่าง    
มีประสิทธิภาพ ทั งนี จ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เชน่ การเตรียมห้องปฏิบัติการ 

 จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 

 สนับสนนุให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารยในโครงการวิจัยของสาขาวชิา 

 สร้างระบบพฒันาบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเด่น และคุณวุฒิเหมาะสมให้ 
สามารถท าหน้าทีผู่้สอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร       

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา      

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั ง      

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั น  

พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของ
นักศึกษาในชั นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนด้วยระบบออนไลน์ เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบและประมวลผล  และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบสอนและหัวหน้า
ภาควิชาทราบ เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป คณะฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุง
ทักษะการสอนและวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชาต่อไป  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั นปีที่ 4 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา 
ตลอดจนติดตามประเมินความรูข้องนักศึกษาว่า สามารถปฏบิัตงิานได้หรือไม่ มีความรับผดิชอบ และยังอ่อนด้อยใน
ด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวชิา  

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวฒุ ิและ/หรือ ผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอนและ
รายงานผลการด าเนนิการหลักสตูร และการเยี่ยมชม  

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง โดยประเมนิจากความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การ
วิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงาน และความก้าวหนา้ของบัณฑิตที่ก้าวขึ นไปสู่ตาแหนง่ระดับ
ผู้น าในองค์การ  
 
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินผลการด าเนนิงานเป็นไปตามการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาหลักเกณฑ์ของ สกอ.  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบสอนในระหว่าง

ภาคการศึกษาและปรับปรุงทันที และเมื่อสิ นภาคการศึกษาจัดทารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้า
ภาควิชา ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน  

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการงานหลักสูตรประจาปี  โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอผู้อ านวยการโครงการฯ  

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และคณบดีต่อไป 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล 
งานวิจัย 
P. Danwanichakul, T. Suwatthanarak, C. Suwanvisith, D. Danwanichakul, The Role of Ammonia in  

Synthesis of Silver Nanoparticles in Skim Natural Rubber Latex, Journal of Nanoscience, 
Volume 2016, Article ID 7258313, 6 pages, DOI:/10.1155/2016/7258313 

T. Suwatthanarak, B. Than-ardna, D. Danwanichakul, P. Danwanichakul, Synthesis of silver  
nanoparticles in skim natural rubber latex at room Temperature, Materials  
 Letters, 168, 31-35 (2016) (2014 IF= 2.489) 

P. Saikhwan, S. Thongchan, N. Jumwan, P. Thungsiabyuan, J. Sakdanuphap, S. Boonsom, P. Kraitong,  
P. Danwanichakul, Cleaning studies of coconut milk foulants formed during  heat 
treatment process, Food and Bioproducts Processing, 93, 166-175 (2015) (2014 IF=2.474) 

P. Danwanichakul, Monte Carlo Simulation of Protein Adsorption on Energetically  
Heterogeneous Surfaces, BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 278098, 8 
pages, DOI:/10.1155/2014/278098, (2014) (2014 IF=1.579) 

P. Danwanichakul, D. Danwanichakul, Two-Dimensional Simulation of Electrospun Nanofibrous  
Structures: Connection of Experimental and Simulated Results, Journal of Chemistry,  
Volume 2014 Article ID 642871, 9 pages (2014) (2014 IF=0.361) 

D. Danwanichakul, O. Rattanaphan, J. Srisatjang, P. Danwanichakul, Extraction of Protein from Skim  
Natural Rubber Latex Using PEG as a Surfactant via Low Speed Centrifugation and 
Continuous Flow, Journal of Applied Polymer Science, 9 pages (2014), DOI: 10.1002/app. 
39900, (2014 IF=1.768) 

P. Danwanichakul, P. Sirikhajornnam, An Investigation of Chitosan-Grafted-Poly(vinyl alcohol) as an  
Electrolyte Membrane, Journal of Chemistry Volume 2013 Article ID 642871, 9  pages  
(2013), DOI:10.1155/2013/642871 (2014 IF=0.361) 

A.Yooyanyong, D. Danwanichakul and P. Danwanichakul, The Effect of Remaining SDS on Protein  
Release in Later Leaching Steps of Deproteinized Natural Rubber, KKU Engineering Journal,  
43(1), 41-46 (2016) 

P. Danwanichakul, D. Danwanichakul, A. Yooyanyong and K. Sae-Ieo, Filtration Efficiency and Filter  
Resistance of Nylon-6 and Nylon-6/Chitosan Nanofibrous Membranes, 
 KKU  Engineering Journal, 43(1), 26-31 (2016)  

P. Danwanichakul and D. Danwanichakul, Adsorption of Anionic, Cationic and Disperse dye with  
Activated Pyrolytic Tire Char, KKU Engineering Journal, 42(4), 292-297 (2015) 
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P. Yamkaya, D. Danwanichakul, and P. Danwanichakul, Electrical Property of Poly(vinyl alcohol)  
Films Filled with Pyrolytic Tyre Char Compared with Carbon Black-Filled Films, Thammasat 
Engineering Journal, 2(1), 3-9, (2014) (in Thai) 

P. Danwanichakul, Random Sequential Adsorption of Bidisperse Particles: An Integration Theory  
and Monte Carlo Simulation, Osaka 9th International Conference on “Engineering and  
Technology, Vomputer, Basic and Applied Science” (ECBA-2016), Osaka, Japan, October 29- 
20,2016, 10 pages 

B. Than-ardna, P. Danwanichakul, Deproteinized Skim Natural Rubber Films with Different  
Thickness for Control Salicylic Acid Release, Osaka 9th International Conference on  
“Engineering and Technology, Vomputer, Basic and Applied Science” (ECBA- 2016), Osaka,  
Japan, October 29-20,2016, 12 pages 

T. Suwatthanarak, P. Danwanichakul, Effect of ammonia in synthesis of silver nanoparticles in skim  
natural rubber latex at room temperature, Asian Conference on Engineering and Natural  
Sciences, Fukuoka International Congress Center, Fukuoka, Japan Feb 1-3, 2016, pp 38-45 

B. Than-ardna, P. Danwanichakul, Effect of protein and rubber texture on drug release From  
natural rubber patches, Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, Fukuoka  
International Congress Center, Fukuoka, Japan Feb 1-3, 2016, pp 46-52 

P. Kaeomani, D. Danwanichakul, P. Danwanichakul, Effect of void volume fraction on diesel  
absorption ability of waste tire granules in a packed column, Asian Conference on  
Engineering and Natural Sciences, Fukuoka International Congress Center, Fukuoka, Japan  
Feb 1-3, 2016, pp 53-60  

A.Yooyanyong, P. Danwanichakul, Protein Leaching From Films of SDS-Treated Natural  
Rubber Latex, The 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment 
(ISEEE 2015), Nov 8-10, Thammasat University, Pattaya Campus, Thailand 

P. Kaeomani, D. Danwanichakul, P. Danwanichakul, Kinetic Modeling of Oil Absorption by 
 Waste Tire Granules, The 3rd International Conference on Advances in Civil, 
 Structural and Environmental Engineering (ACSEE 2015), Oct 10-11, 2015, Novotel,  
 Zurich, Switzerland  

A. Yooyanyong and P. Danwanichakul, Deproteinization of Natural Rubber Latex by  
           Extraction with Urea and SDS in Continuous Flow Process, Asian Conference on 

 Engineering and Natural Sciences, Feb 3-5, 2015, Tokyo, Japan, pp 402-409 
P. Danwanichakul and C. Boonsumret, Lennard-Jones Parameters Estimation and  
 Thermodynamic Properties of Some Refrigerants, Asian Conference on Engineering 

and Natural Sciences, Feb 3-5, 2015, Tokyo, Japan, pp 410-418 
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C. Suwanvisith, T. Suwatthanarak, B. Than-ardna and  P. Danwanichakul, Effect of  
 Poly(Vinyl Alcohol) as a stabilizer in Synthesis of Silver Nanoparticles in Skim  
 Natural Rubber Latex, Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, Feb  
 3-5, 2015, Tokyo, Japan, pp 419-427 
P. Danwanichakul, O. Rattanaphan and D. Danwanichakul, Protein Extraction from Skim 

 Natural Rubber Films Using SDS Solution: A Study of Mass Transfer”, Seoul  
 International Conference on Applied Science and Engineering, 29-31 August 2014, 
 Courtyard by Marriott Seoul Times Square, Seoul, South Korea, pp 160-165 

C. Suwanvisith and P. Danwanichakul, Effect of Temperature on Silver Nanoparticles  
 Synthesis in Skim Natural Rubber Latex, Seoul International Conference on  
 Applied Science and Engineering, 29-31 August 2014, Courtyard by Marriott Seoul 

Times Square, Seoul, South Korea, pp 174-178 
R. Mongkollap and P. Danwanichakul, Investigation of Bovine Serum Albumin Adsorption 

 via Nnaofibrous Membranes of Nylon 6/Chitosan Blend”, Seoul International  
Conference on Applied Science and Engineering, 29-31 August 2014, Courtyard by  
Marriott Seoul Times Square, Seoul, South Korea, pp 180-185 

A. Yooyanyong, A.,K.  Sae-Ieo and P. Danwanichakul, Highly Efficient Filtration Membrane 
 from Nylon 6/Chitosan Nanofibers, Seoul International Conference on Applied  
 Science and Engineering, 29-31 August 2014, Courtyard by Marriott Seoul Times 
 Square, Seoul, South Korea, pp 187-193 
 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์  เอกแสงศรี 
     งานวิจัย 
T. Eksangsri and T. Jaiwang “Feasibility Study on Reuse of Washed Water in Electronic  
 Industry: case study for flexible printed circuit board manufacturing in Thailand” 

 Procedia Environmental Sciences 20 ( 2014 ) P.206 – 214 
T. Ekgsangsri and P. Weangwan, "Talc Removal by Foam Separation; an application for 

 HDD Industry" Proceedings of Tokyo International Conference on Engineering and  
 Sciences (TICEAS) 2014 17-19 December 2014 Tokyo Japan P.695-703 

T. Eksangsri and N. Tancharoen “Modification of Cellulose Acetate Membrane for  
 Seawater Treatment” Proceeding of the 4th International Symposium on  
 Engineering Energy and Environment, 8-10 November 2015, Pattaya, Thailand. 
ใจสิภา มิ่งไทยสงค์ และ ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี, การศึกษาปัญหาสุขภาพของประชาชนและมลพิษทางอากาศ 
 ในพื นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จังหวัดระยอง, รายงานสืบเนื่องพะเยาวิจัย, 8-10 พฤศจิกายน  2558 
ธิลักษณ์ จันทร์ส่องศรี และ ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี, การศึกษาศักยภาพกากตะกอนจากการบ าบัดน  าเสีย, รายงาน 

สืบเนื่องพะเยาวิจัย, 8-10 พฤศจิกายน 2558 
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3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์  ปัตรประกร 
     งานวิจัย 
C. Sansilah, P. Bhasaputra and W. Pattaraprakorn, “Frequency Response for Next Decade 

 Solar Power Development Plan in Thailand, Part 1: Frequency Response Model of  
 Thailand Power System”, The 9th GMSARN International Conference 2014, Ho Chi  
  Minh City, Vietnam, Nov.12-14, 2014. 

สุรางค์รัตน์ เกียรติด าเนินงาม และวรรัตน์ ปัตรประกร, “การสังเคราะห์น  ามันเชื อเพลิงโดยกระบวนการ 
ไพโรไลซิสจากพลาสติกที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุโยเกิร์ตแบบถ้วย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี 
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั งที่ 24 , เชียงใหม่, ประเทศไทย, 18-19 ธันวาคม 2557. 

 for Asia, ICUE 2011, art. no. 6497732, . (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus) 
Pattaraprakorn, W., Bhasaputra, P., Pattanasirichotigul, J., Impacts of PV power plants on  
 distribution grid for voltage stability and economic values, ECTI-CON 2015 - 2015  
 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,  

Telecommunications and Information Technology (2015) art. no. 7206935 (อยู่ใน 
ฐานข้อมูล Scopus) 

Ruensumruay, S., Pattaraprakorn, W., Chutiprapat, V. and  Bhasaputra, P., The study on  
  the effect of electric motorcycle to energy consumption in Thailand, 13th  
  International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,  
  Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016 (2016) art. no.  
  7561407 (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus) 
Emprecha, S., Pattaraprakorn, W., Chutiprapat, V., Bhasaputra, P., The study on the effect 

 Of electric bus (non-fixed route) to energy consumption in Thailand, 13th International  
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and  
Information Technology, ECTI-CON 2016 (2016) art. no. 7561404 (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus) 

Sriwilai, A., Pattaraprakorn, W., Chutiprapat, V., Sansilah, C., Bhasaputra, P., The study on the effect  
of electric car to energy consumption in Thailand, 13th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology, ECTI-CON 2016 (2016) art. no. 7561408 (อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus) 
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4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ 
     งานวิจัย 
Darunee Kruasing, Dechathorn Klinhom, Pongtorn Dhupatemiya, Thunthida Nuamthong, 
 Wuttipong Panitsettakorn, Suradwadee Thungmungmee. (2559). Extraction and 
 Development of Day-and-night Cream Containing Centellaasiatica and Tinosporacrispa  

Extracts.  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั งที่ 4,   
877-885 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ)”. 

Phichayanan Waiyanate, Pongtorn Dhupatemiya, and Prodpran Siritheerasas. (2016). 
  Effects of microwave absorbers on the torrefaction of highly moist municipal solid waste  
(MSW) pellets. The 6th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied  
Science Conference (ITIChE2016),  299-304. 

 
5. อาจารย์ ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์ 
    งานวิจัย 
ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์, ชนาธิป ท้วมเจริญ และ ปภาวดี บุญรอด, “การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการกลั่นและ 

กระบวนการแยกน  าในนการลลิตเอทิลแอลกอออล์โดยในช้โปรแกรม Aspen Plus และ HYSYS”, การประชุม 
วิชาการและเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการทางอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั งที่ 3,  
2557. หน้า 183-191 

ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์, หัตถชัย หอมนาน, “การท านายค่าความสามารถในนการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจน  
และมีเทนในนน้า บริสุทธิ์และน้าเกลือ ตามสมการของ Zhenhoa Duan และ Pitzer”, การประชุมวิชาการ 
และเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการทางอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั งที่ 3, 2557. หน้า  
192-200 

ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์, ธีรภัทร อ่ิมบู่, นฤนาท แสงสะอาด, “การประยุกต์ในช้สมการสภาวะ Peng-Robinson ในน 
 การท านาย สมดุลเฟสของคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤตในนน  ามันปาล์มและน  ามันเมล็ดปาล์ม 
 ด้วยโปรแกรม MATLAB”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการ 
 จัดการทางอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั งที่ 4, 2558. หน้า 18-27 
ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์ , เกื อการ สนสระน้อย, วันวิสาข์ ช่อผกา, “การจ าลองการลลิตไอโดรเจนจากชีวมวลด้วย
 กระบวนการแก็สซิฟิเคชั่นแบบหมุนเวียนสารเคมีโดยในช้โปรแกรม Aspen Plus”, การประชุมวิชาการและ 

เสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการทางอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั งที่ 5,2559. หน้า 73- 
80 
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ภาคผนวก  2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร ฉบบั พ.ศ.2556 กับฉบับ พ.ศ.2561 
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลกัสูตรและชื่อปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
ไทย:     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ    
           สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
อังกฤษ: Bachelor of Engineering    
           Program in Chemical  
           Engineering 

1. ชื่อหลกัสูตรและชื่อปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
ไทย:     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ    
           สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
อังกฤษ: Bachelor of Engineering    
           Program in Chemical   
           Engineering 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 

ช่ือปริญญา 
ไทย:     วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรม
เคมี) 

ช่ือปริญญา 
ไทย:   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม
เคมี)   

 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)  
อังกฤษ: Bachelor of Engineering  
          (Chemical Engineering) 

อังกฤษ: Bachelor of Engineering  
          (Chemical Engineering) 

 

          B.Eng. (Chemical Engineering)           B.Eng. (Chemical Engineering)  
2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
ปรัชญา 
          ประเทศไทยก าลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ เพือ่ไม่ให้เกิด
ความล้าหลังดังนั นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึง
ให้ความส าคญัและอาศัยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพ การปรบักลยุทธ์ และ ก าหนด
แนวทางหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพ่ือปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ในการด าเนินการและขับเคลื่อน
นโยบายตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ดังนั น การบริการสาธารณะทางด้าน
การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งต้องเตรียม
รับมือกับการขับเคลื่อนอย่างเสรีของข่าวสาร 
ความรู้ เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ 

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
ปรัชญา 
          ผลิตวิศวกรเคมีที่มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์
ปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยมีวิศวกร
เคมีเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และ
สามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ปรับเนื อหาปรัชญาให้
กระชับมากขึ น สอดคล้อง
การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 
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แข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ นทั งในระดับ 
ประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ  ซึ่ งส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการอุดมศึกษา ดังนั น 
องค์การของรัฐต้องอาศัยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพ การปรับกลยุทธ์ และวิธีการ
บริหารจัดการในการแข่ งขันการบริการ
การศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนและประเทศ หาก
ผู้ เรียนได้ รับการศึกษาจากการจัดระบบ
การศึกษาที่ดี  มีการพัฒนามาตรฐานทาง
การศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาก็จะสามารถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีศักยภาพออกสู่
ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้และศักยภาพของ
ตนไปพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 

  

ความส าคญั  - ความส าคญั    
       เช่นเดียวกับวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 
ที่เน้นการออกแบบในระบบท่ีต่าง ๆ กันออก 
ไป ส าหรับสาขาวิศวกรรมเคมีในปจัจุบันนั น 
นอกจากจะต้องศึกษาการออกแบบ
โรงงานผลติสารเคมีและกระบวนการผลิต
ต่างๆ แล้ว ยังจ าเป็นต้องเข้าใจความส าคญั
และประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ที่มสีมบัติพเิศษแตกต่างไป
จากการผลิตผลติภณัฑ์เคมีทั่ว ๆ ไปอีกด้วย 
ดังนั นหลักสตูรในปัจจุบันจึงเน้นที่การบูรณา
การวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั งวิชาในภาควิชา
วิศวกรรเคมีและภาควิชาอื่น ๆ ในคณะ 
ตลอดจนวิชานอกคณะที่จ าเป็นต่างๆ รวมถึง
การให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ผ่านตัวอย่างต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชา
บังคับและวิชาเลือกที่มคีวามยดืหยุ่นพอ
น าเสนอความรู้ใหม่ๆ  ไดต้ลอดเวลา 

เพิ่มเตมิความส าคัญ 
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วัตถุประสงค ์
    1. มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวชิาวิศวกรรม
เคมี  
    2. มีความรอบรู้ทั งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตสิามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม  
    3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
    4. มีทักษะ ความพร้อมในการรับ-การ
ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยีระดับสงู 
รวมทั งสามารถติดต่อสื่อสาร และ การใช้
ภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร  
    5. มีความคิดสรา้งสรรค ์มีความใฝ่รู้ 
และหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
    6. มีคุณธรรมและจริยธรรม ค านึงถึง
สังคมและสว่นรวม  
    7. สามารถน าองค์ความรู้จากการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัยจากต่างประเทศ
มาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมใน
การพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค ์
    1. มีความรู้พื นฐานในสาขาวศิวกรรม
เคมีอย่างดีเยี่ยมทั งทางด้านทฤษฎีและ
ทางดา้นปฏิบัติการ และสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
    2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้
ในภาคส่วนต่าง ๆ  
    3. มีความสามารถในการสื่อสารทั งในแง่
การส่งและการรับข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั งภาษาที่ใช้กันในวงการ
วิศวกรรมเคมี  และภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสือ่สารกัน
โดยทั่วไป 
    4. มีความสามารถในการปรับปรุง
พัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ  
    5. มีความขยัน  อดทน  และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 

ปรับเพิ่ม
วัตถุประสงค์เร่ือง
ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้
อย่างเป็นระบบ มี
ความขยันอดทน
รับผิดชอบต่อหนา้ที่
และสังคม 

3.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ.
2555) ข้อ 7 

3.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตอ้งเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
ข้อ 14 

ปรับตามข้อบังคบัฯ 
ฉบับ พ.ศ. 2561 
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4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เปน็ไปตาม
ระเบียบการคดัเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืการ
คัดเลือกตามวิธีการทีม่หาวิทยาลัยก าหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เปน็ไปตาม
ระเบียบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน 
การศึกษาขั นอุดมศึกษาของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืน ด าเนินการตามการมอบหมาย
ของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการ
คัดเลือกตามวิธีการทีม่หาวิทยาลัยก าหนด โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและ
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลยั 

ปรับการคดัเลือกให้
สอดคล้องตาม
ระเบียบ คดัเลือกของ
ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลยั
มอบหมาย 

5.  จ านวนการรับนักศึกษา: ปีละ 60 คน 5.  จ านวนการรับนักศึกษา: ปีละ 60 คน คงเดิม 
6.  ระบบการศึกษา 
    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้
โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 
แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคปกติ 

6.  ระบบการศึกษา 
     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่  2 
และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 
2 ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และ
ในภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา 

ปรับตามข้อบังคับฯ 
ฉบับ พ.ศ. 2561 

7.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
    1. ได้ศึกษารายวิชาตา่งๆ ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่
ต่ ากว่า 147 หน่วยกิต 
    2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 
2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร์ก าหนด 
 

7. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   1. ได้สึกษารายวชิาต่าง ๆ ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่
ต่ ากว่า  148  หน่วยกิต 
   2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
   3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร์ก าหนด    
  4. นักศึกษาต้องสอบได้คะแนน TU-GET  
ไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน  ในช่วงเวลาที่เปน็
นักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี   

เพิ่มเงื่อนไขการผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
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8. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสตูร 147 
หน่วยกิต 
ระยะเวลาศึกษา: หลักสูตรแบบเตม็เวลา 
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสตูรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติและ
อย่างมากไมเ่กิน 14 ภาคการศึกษาปกต ิ

8. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสตูร 148 
หน่วยกิต 
ระยะเวลาศึกษา: หลักสูตรแบบเตม็เวลา 
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสตูรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติและ
อย่างมากไมเ่กิน 8 ปีการศึกษา 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 
และก าหนดระยะเวลา
การศึกษาตาม
ข้อบังคับฯ 

9.  โครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตร 
1.วิชาศึกษาทั่วไป                    30  นก. 
2. วิชาเฉพาะ                  111  นก. 
    2.1 วิชาเฉพาะพื นฐาน         24  นก. 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน              87  นก. 
         2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับทางวิศวกรรม                                  
                                         66  นก. 
         2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                         
                                         21  นก. 
3.วิชาเลือกเสรี                         6  นก.    

9.  โครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตร 
1.วิชาศึกษาทั่วไป                    30  นก. 
2. วิชาเฉพาะ                  112  นก. 
    2.1 วิชาเฉพาะพื นฐาน          24  นก. 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน              88  นก. 
         2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับทางวิศวกรรม                      
                                         70  นก. 
         2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                      
                                         18  นก. 
3.วิชาเลือกเสรี                         6  นก.   

เพิ่มหน่วยกิตวิชา
เฉพาะในส่วนวิชา
เฉพาะด้านและปรับ
หน่วยกิตใน กลุ่มวิชา
บังคับ/เลือกทาง
วิศวกรรม 

รายวิชาในหลักสูตร 
1.วิชาศึกษาทั่วไป            30 หน่วยกิต  
     นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป รวมไมน่้อยกว่า 30 หน่วย
กิตตามโครงสร้างและองค์ประกอบ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบง่เป็น 2 
ส่วนคือ  
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสตูรกลางของ
มหาวิทยาลยัที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเรียนจ านวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี  

รายวิชาในหลักสูตร 
1.วิชาศึกษาทั่วไป            30 หน่วยกิต 
     นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป รวมไมน่้อยกว่า 30 หน่วย
กิตตามโครงสร้างและองค์ประกอบ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบง่เป็น 2 
ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสตูรกลางของ
มหาวิทยาลยัที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเรียนจ านวน 21 หน่วยกิตดงัต่อไปนี  

 
 
 
 
 
 
ปรับวิชาศึกษาทัว่ไป
ส่วนที่ 1 ตาม
รูปแบบของ
มหาวิทยาลยั 
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หมวดมนุษย์ศาสตร์   

บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
 
 
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4) 
 
หมวดสังคมศาสตร์   
                        บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต 
 
มธ.100 พลเมืองกับ                   3 (3-0-6)                                                                      
ความรับผิดชอบต่อสังคม              
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร   2 (2-0-4)   
 

หมวดมนุษย์ศาสตร์     
                        บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 
หน่วยกิต) 
มธ.102 ทักษะชีวิตกับความยั่งยืน   3 (3-0-6) 
มธ.108 การพัฒนาและจดัการตนเอง  3 (3-0-6) 
หมวดสังคมศาสตร์             

บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 วิชา มธ.100 (3 หน่วยกิต) 
มธ.100 พลเมืองกับ                   3 (3-0-6) 
การลงมือแก้ปัญหา         
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย      3 (3-0-6) 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิด   3 (3-0-6) 
ผู้ประกอบการ 

 

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
: วิทยาศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร ์  2 (2-0-4)                                                  
และเทคโนโลยี                         
: คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์     

                 บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต                             
มธ.156 คอมพิวเตอรแ์ละ                   3 (3-0-6)                                         
การเขยีนโปรแกรมเบื องตน้                    
หมวดภาษา 
ท.161 การใช้ภาษาไทย               3 (3-0-6) 
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1       0 (3-0-6) 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2      3 (3-0-6) 
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3       3 (3-0-6) 
 

 

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 
หน่วยกิต) 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน           3 (3-0-6)       
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับ              3 (3-0-6)       
การแก้ปัญหา 
 
หมวดภาษา   
บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียน      3 (3-0-6) 
อย่างมีวิจารณญาณ 
มธ.050 การพัฒนาทักษะ             3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษ         
มธ.105 ทักษะการสื่อสาร            3 (3-0-6) 
ด้วยภาษาอังกฤษ                                               
มธ.106 ความคิดสรา้งสรรค์          3 (3-0-6) 
และการสื่อสาร                              
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ส่วนท่ี 2 : ประกอบด้วยรายวิชาทีทางคณะ
ก าหนดให้   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนโดย
นักศึกษาต้องศึกษาตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้
รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี  
1.บังคับ 3 วิชา 7 หน่วยกิต 
วท.123 เคมีพื นฐาน                   3 (3-0-6) 
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน      1 (0-3-0) 
สษ.202 ภาษาอังกฤษส าหรับ        3 (3-0-6) 
การท างาน  

ส่วนท่ี 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ 
ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะไว้ ดังนี  
 
 
1.บังคับ 3 วิชา 7 หน่วยกิต 
วท.123 เคมีพื นฐาน                   3 (3-0-6) 
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน       1 (0-3-0)        
 
 
วพ.101 การเขียนโปรแกรม          3 (3-0-6) 
คอมพิวเตอร์เบื องต้น                                  

เปิดเพิ่ม 
 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
ปิดรายวิชา 
 
วิชาใหม ่

2.บังคับเลือก 1 วิชา  
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากวิชาตอ่ไปนี  
วค.106 ความยั่งยืนทาง               3 (3-0-6)              
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน                                     
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและ       3 (3-0-6) 
การน าเสนอ                                               
น.209 หลักกฎหมายแพ่ง             3 (3-0-6) 
และพาณิชย์             
น. 249 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับ            3 (3-0-6) 
ทรัพยส์ินทางปัญญา                                                
พบ.291 ธุรกิจเบื องต้น                3 (3-0-6) 
ทม.201 หลักการบริหาร              3 (3-0-6) 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค          3 (3-0-6) 
เบื องต้น             

2. เลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ จากรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 

ยกเลิกเลือกวิชาที่
ก าหนดให้เลือกจาก
รายวิชาในหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปส่วนที ่  2 
 
 
   ปิดวิชา 
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2. วิชาเฉพาะ                   111 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน          24 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุม่วชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์       
และวิทยาศาสตร์                      17 หน่วยกิต 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1      3 (3-0-6)          
วท.183 ปฏิบัติการฟสิิกส์             1 (0-3-0)          
ส าหรับวิศวกร 1           
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2      3 (3-0-6)                 
วท.184 ปฏิบัติการฟสิิกสส์ าหรับ    1 (0-3-0)                                       
วิศวกร 2  
ค.111 แคลคลูัสพื นฐาน               3 (3-0-6) 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์               3 (3-0-6)                                 
และแคลคูลสัประยุกต์          
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์             3 (3-0-6) 

2. วิชาเฉพาะ                   112 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน          24 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุม่วชิาพ้ืนฐาน          17 หน่วยกิต 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                       
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1      3 (3-0-6) 
วท.183 ปฏิบัติการฟสิิกส์             1 (0-3-0)          
ส าหรับวิศวกร 1      
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร2       3 (3-0-6)                 
วท.184 ปฏิบัติการฟสิิกส์             1 (0-3-0)      
ส าหรับวิศวกร 2      
ค.111 แคลคลูัสพื นฐาน               3 (3-0-6) 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์               3 (3-0-6)                                 
และแคลคูลสัประยุกต์          
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์            3 (3-0-6) 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ จากเดิม 
111 หน่วยกิต เป็น 
112 หน่วยกิต 
คงเดิม 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

2.1.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม            
7 หน่วยกิต 

วก.100 กราฟิกวิศวกรรม             3 (2-3-4) 
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร       0 (0-0-0) 
วย.101 ความรูเ้บื องต้นทาง             1 (1-0-2) 
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ์
วอ.121 วัสดุวิศกรรม                      3 (3-0-6) 

2.1.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม          
7 หน่วยกิต 

วก.100 กราฟิกวิศวกรรม             3 (2-3-4) 
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร       0 (0-0-0) 
วย.101 ความรูเ้บื องต้นทาง             1 (1-0-2) 
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ์
วอ.121 วัสดุวิศกรรม                      3 (3-0-6) 

 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน              87 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   
 
1) วิชาบังคับในสาขา           56 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน              88 หน่วยกิต 
     2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม      
                                     70 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับในสาขา           64 หน่วยกิต 

ปรับจ านวนหน่วยกิต 
เพิ่มหน่วยกิตวิชา
บังคับในสาขา 

วค.200 เคมีวิเคราะห์                 3 (3-0-6) 
วค.201 เคมีเชิงฟิสิกส์                 3 (3-0-6) 
วค.202 เคมีอินทรีย์                   3 (3-0-6) 

 ปิดวิชา 
ปิดวิชา 
ปิดวิชา 

วค.205 สมดุลมวลสารและ           3 (3-0-6) 
พลังงาน                  

วค.205 สมดุลมวลสารและ              3 (3-0-6) 
พลังงาน1                

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

วค.213 เธอร์โมไดนามิกส ์           3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี 1  

วค.213 เธอร์โมไดนามิกส ์           3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี 1  

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

วค.233 กลศาสตร์ของไหล           3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี    

วค.233 กลศาสตร์ของไหล           3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคม ี

ปรับวิชาบังคับก่อน  
และค าอธิบายรายวิชา 

วค.284 ปฏิบัติการเคมสี าหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1      

วค.284 ปฏิบัติการเคมสี าหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1   

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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วค.285 ปฏิบัติการเคมสี าหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคม ี2      

วค.285 ปฏิบัติการเคมสี าหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคม ี2   

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

วค.314 เธอร์โมไดนามิกส ์           3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี 2  

วค.314 เธอร์โมไดนามิกส ์           3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี 2  

ปรับวิชาบังคับก่อน 
และค าอธิบายรายวิชา 

วค.315 วิศวกรรมปฏิกิรยิา           3 (3-0-6) วค.315 วิศวกรรมปฏิกิรยิา           3 (3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
วค.323 ความปลอดภัยทาง          3 (3-0-6)                                                
วิศวกรรมเคมี           
วค.334 การถ่ายโอนมวล             3 (3-0-6) 
 
วค.335 กระบวนการแยก             3 (3-0-6) 

วค.323 ความปลอดภัยทาง          3 (3-0-6)                                                
วิศวกรรมเคมี         
วค.334 การถ่ายโอนมวล             3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี   
วค.335 กระบวนการแยก            3 (3-0-6)                  
ส าหรับวิศวกรรมเคมี  

คงเดิม 
 
ปรับชื่อ วิชาบังคับก่อน
และค าอธิบายรายวิชา 
ปรับชื่อและค าอธิบาย
รายวิชา 

วค.351 การถ่ายเทความร้อน        3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี     
 

วค.311 การถ่ายเทความร้อน           3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคมี    
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ปรับวิชาบังคับก่อน 
และค าอธิบายรายวิชา 

วค.371 กระบวนการทาง             3 (3-0-6) 
วิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน 

วค.371 กระบวนการทาง             3 (3-0-6) 
วิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

วค.373 การจัดการและ                  3 (3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี    
วค.381 ปฏบิัติการทาง                   1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1               

วค.373 การจัดการและ                  3 (3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี     
วค.381 ปฏิบัติการทาง                   1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1             

คงเดิม 
คงเดิม 

วค.391 การฝึกงาน  
0  (ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง                                                         

ต่อภาคการศึกษา)               

วค.382 การฝึกงาน                    
1  (ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง                                                       

ต่อภาคการศึกษา)                             

เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่ม
หน่วยกิต ปรับวิชา
บังคับก่อน 

วค.422 การบ าบัดของเสีย               3 (3-0-6) 
จากอุตสาหกรรม                                                          

วค.320 การบ าบัดของเสีย               3 (3-0-6) 
จากอุตสาหกรรม      

เปลี่ยนรหัสวิชา
ค าอธิบายรายวิชา  

วค.461 พลศาสตร์ของ                 3 (3-0-6) 
กระบวนการและการควบคุม                

วค.461 พลศาสตร์ของ                 3 (3-0-6) 
กระบวนการและการควบคุม                

คงเดิม 
 

วค.474 การออกแบบกระบวน         3 (3-0-6) 
การผลิตและการออกแบบโรงงาน 

วค.474 การออกแบบกระบวน         3 (3-0-6) 
การผลิตและการออกแบบโรงงาน                        

ปรับช่ือวิชา  
วิชาบังคับก่อน  
และค าอธิบายรายวิชา 

วค.482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม      1 (0-3-0) 
เคมี 2                 

วค.482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม      1 (0-3-0) 
เคมี 2               

คงเดิม 

วค.491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี   1 (0-3-0) วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี   1 (0-3-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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 วค.372 พื นฐานอุปกรณ์และ          3 (3-0-6) 

เครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมเคม ี

ปรับรหสั ช่ือ
ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบายรายวิชา 
และปรับมาจากวิชา
เลือก 

 วค.100 เคมีวิเคราะห์และเคมี          3 (3-0-6) 
เชิงฟิสิกส์พื นฐาน    
วค.200 เคมีอินทรีย์และชีวเคม ี      3 (3-0-6) 
วค.201 เคมีประยุกตส์ าหรับ            3 (3-0-6) 
วิศวกรเคมี              
วค.250  คณิตศาสตร์ประยุกต์         3 (3-0-6) 
ส าหรับวิศวกรรมเคม ี
วค.280 การเขียนเชิงเทคนิค          1 (0-3-0) 
ส าหรับวิศวกรรมเคม ี

วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 

2) วิชาบังคับนอกสาขา         10 หน่วยกิต 
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื องต้น      3 (3-0-6) 
วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม          1 (0-3-0) 
ไฟฟ้าเบื องต้น            

2) วิชาบังคับนอกสาขา          6 หน่วยกิต 
 

 
ตัดออก 
ตัดออก 

วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-           3 (3-0-6) 
สถิตยศาสตร ์            
วอ.261 สถติิวิศวกรรม                 3 (3-0-6) 

วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-           3 (3-0-6) 
สถิตยศาสตร ์          
วอ.261 สถิติวิศวกรรม                 3 (3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 

    2.2.2.กลุ่มวิชาเลือกทาง    21 หน่วยกิต 
วิศวกรรม         
1)วิชาบังคับเลือก                  9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ดังนี  

    2.2.2.กลุ่มวิชาเลือกทาง    18 หน่วยกิต 
วิศวกรรมเคม ี  
1)วิชาบังคับเลือก                  9 หน่วยกิต 

ลดหน่วยกติวิชาเลือก
ทางวิศวกรรมเคม ี

รูปแบบที่ 1 วิชาว่าด้วยการวิจัย    9 หน่วยกิต รูปแบบที่ 1 เน้นการวิจัย            9 หน่วยกิต  

วค.586 การเขียนบทความ              2 (2-0-4) 
ในสาขาวิศวกรรมเคม ี   

 ปิดวิชา 

วค.596 การวิจัยระดับ                1 (0-2-1) 
ปริญญาตรี1  

วค.496 การวิจัยระดับปริญญาตร ี1  3 (0-9-0) เปลี่ยนรหัส วิชาบังคับ

ก่อนและเพิ่มหน่วยกิต 

วค.597 การวิจัยระดับปริญญาตร ี2  3 (0-9-0) วค.497 การวิจัยระดับปริญญาตร ี2  3 (0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

วค. Xxx วิชาเลือกในสาขา             3 (3-0-6) 
 

วค.498 การวิจัยระดับปริญญาตร ี3  3 (0-9-0) 
หรือ วค. Xxx วิชาเลือกในสาขา       3 (3-0-6) 

วิชาใหม่ 
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รูปแบบที่ 2 วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคม ี          
9 หน่วยกิต 

วค.598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคม ี               
3 (0-6-3) 

วค.599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 6   
       (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาหต์่อ

ภาคการศึกษา) 
รูปแบบที่ 3 เลือกเรยีนวิชาโท 9 หน่วยกิต 
      วิชาเลือกนอกคณะ (วิชาโท) ไม่นอ้ยกว่า 9 
หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาจาก
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนใมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยวิชา
เหล่านั นต้องถูกก าหนดให้เป็นวิชาโทและเป็น
วิชาที่อยู่ในสาขาวิชาโทเดียวกัน หากนักศึกษา
ได้ศึกษารายวิชาจนครบตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชาใดก็
ตาม นักศึกษามีสิทธิไดร้ับวิชาโทในสาขานั นๆ 
2) วิชาเลือก                         12 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี  
วค.306 เคมีอนินทรีย์                   3 (3-0-6) 
วค.317 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยา        3 (3-0-6) 
วค.326 การป้องกันมลพิษ             3 (3-0-6) 
วค.327 ชีววทิยาส าหรับวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 
วค.328 วิศวกรรมชีวเคม ี              3 (3-0-6) 
วค.329 การประเมินวฏัจักรชีวิตของผลติภณัฑ ์        

3 (3-0-6) 
วค.346 เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่3 (3-0-6) 
ของพลาสติกและของเหลือใช้ 

วค.347 เคมีวสัดุขั นสูง                  3 (3-0-6) 
วค.348 เทคโนโลยีการกัดกร่อน      3 (3-0-6) 
 
วค.349 นาโนเทคโนโลยีเบื องต้น     3 (3-0-6) 
วค.356 การเผาไหม้เชิงสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
วค.357 เทคโนโลยีปิโตรเลียม          3 (3-0-6) 
 
วค.358 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ3 (3-0-6) 
วค.359 อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี       3 (3-0-6) 

รูปแบบที่ 2 สหกิจศึกษา           9 หน่วยกิต 
 
วค.596 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคม ี          

3 (0-6-3) 
วค.597 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 6 

    (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อ 
ภาคการศึกษา) 

รูปแบบที่ 3 เลือกเรยีนวิชาโท 9 หน่วยกิต 
      นักศึกษาต้องศึกษาวิชาจากรายวิชาที่
ก าหนดใหเ้ป็นวิชาโทของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
(นอกเหนือไปจากสาขาวิศวกรรมเคมี) ท่ีเปิด
สอนใมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวนไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต (นักศึกษาได้ศึกษารายวิชา
ต่างๆ เพิ่มเติมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
หลักสตูรวิชาโทของสาขานั น ๆ 
 
2) วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมเคม ี9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกจ านวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี  
 
วค.306 เคมีอนินทรีย์3                  3 (3-0-6) 
วค.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยา1       3 (3-0-6) 
วค.326 การป้องกันมลพิษ2            3 (3-0-6) 
วค.366 ชีววทิยาส าหรับวิศวกรรมเคมี53(3-0-6) 
วค.367 วิศวกรรมชีวเคมี5              3 (3-0-6) 
วค.327 การประเมินวฏัจักรชีวิตของผลติภณัฑ์2 

            3 (3-0-6) 
 
 
วค.347 เคมีวสัดุขั นสูง3                3 (3-0-6) 
วค.348 การกัดกร่อนและ                3 (3-0-6) 
การป้องกันการกัดกร่อน3   
วค.349 นาโนเทคโนโลยีเบื องต้น3     3 (3-0-6) 
 
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม1         3 (3-0-6) 
 
 
วค.317 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี1       3 (3-0-6) 

 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลดหน่วยกติและ
จัดเป็นกลุม่วิชาเลือก 
6 กลุ่ม 
 
คงเดิม 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
คงเดิม 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสและชื่อ
ภาษาอังกฤษ 
ปิดวิชา 
 
คงเดิม 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
 
คงเดิม 
ปิดวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปิดวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 



มคอ.2 
 

 121 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

วค.368 การออกแบบการทดลอง     3 (3-0-6) 
ส าหรับงานทางวิศวกรรมเคม ี
วค.369 การจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี            

3 (3-0-6) 
วค.376 การจัดการและการอนุรักษ์                   
พลังงานในอุตสาหกรรม                3 (3-0-6) 
วค.377 พื นฐานเคร่ืองมือและควบคุม 3 (3-0-6) 
กระบวนการผลติในอุตสาหกรรมเคมี 
 
วค.406 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1 

3 (3-0-6) 
วค.407 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี2 3 (3-0-6) 
วค.416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ ์3 (3-0-6) 
วค.427 มลพิษทางอากาศ             3 (3-0-6) 
วค.447 เทคโนโลยีพอลเิมอร ์         3 (3-0-6) 
วค.466 วิธีการคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเคม ี           

3 (3-0-6) 
วค.467 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสม                  
ทางวิศวกรรมเคม ี                          3 (3-0-6) 
วค.477 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ           

3 (3-0-6) 
วค.507 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี3                

3 (3-0-6) 
วค.508 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี4                

3 (3-0-6) 
วก.454 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื องต้น3 (3-0-6) 
วฟ.345 เทคโนโลยีการผลิตสารกึ่งตัวน า3(3-0-6) 
วฟ.483 เครื่องมือวัดกระบวนการ     3 (3-0-6) 

วค.378 การออกแบบการทดลอง     3 (3-0-6) 
ส าหรับงานทางวิศวกรรมเคมี4 
วค.359 การจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี4    

3 (3-0-6) 
วค.376 การจัดการและการอนุรักษ์              
พลังงาน1                                    3 (3-0-6) 
 
 
 
วค.406 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 16  

3 (3-0-6) 
วค.407 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 263 (3-0-6) 
 
วค.427 มลพิษทางอากาศ2            3 (3-0-6) 
วค.447 เทคโนโลยีพอลเิมอร์3          3 (3-0-6) 
 
 
 
 
วค.426 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ2           

3 (3-0-6) 
วค.408 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี36         

3 (3-0-6) 
วค.409 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี46         

3 (3-0-6) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัส ชื่อองักฤษ 
ค าอธิบายรายวชิา และ
ปรับเป็นวิชาบังคับ 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
ปิดวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
ปิดวิชา 
 
ปิดวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
ปิดวิชา 
ปิดวิชา 
ปิดวิชา 
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วฟ.455 เทคโนโลยีฮาร์ดไดรฟ์และการผลิต            
3 (3-0-6) 

วอ.418 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ             
3 (3-0-6) 

วอ.425 วิศวกรรมพอลเิมอร ์           3 (3-0-6) 
วอ.457 เทคโนโลยีพลาสติก             3 (3-0-6) 
สษ.210 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรม 1              

3 (3-0-6) 
สษ.310 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรม 2   

3 (3-0-6) 
ค.131 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต ์      3 (3-0-6) 
ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยกุต์3 (3-0-6)                            

 ปิดวิชา 
 
ปิดวิชา 
 
ปิดวิชาปิดวิชา 
ปิดวิชา 
ปิดวิชา 
 
ปิดวิชา 
 
ปิดวิชา 
ปิดวิชา 

 
 

วค.307 วิทยาศาสตร์สารลดแรงตึงผิว3 3 (3-0-6) 
วค.319 เทคโนโลยีเชื อเพลิงสะอาด1  3 (3-0-6)          
วค.328 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 3 (3-0-6) 
และผลผลิตส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม2 
วค.329 การจัดการคาร์บอนส าหรบั  3 (3-0-6) 
ธุรกิจและอตุสาหกรรม2 
วค.336 เทคโนโลยีการท าน  าบรสิทุธ์ิ23 (3-0-6) 
วค.346 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสด ุ    3 (3-0-6) 
ส าหรับอุตสาหกรรม3 
วค.356 เธอร์โมไดนามิกส์ระดับโมเลกุล3 (3-0-6) 
และการจ าลองระบบโดยคอมพิวเตอร์4 
วค.357 MATLAB ส าหรับวิศวกรรมเคมี4  3 (3-0-6) 
วค.358 การแก้ไขปญัหาการควบคุม  3 (3-0-6) 
ของโรงงาน4 
วค.377 การออกแบบกระบวนการเคมี 3 (3-0-6) 
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 14 

วค.428 การเก็บกลับคืนทรัพยากร   3 (3-0-6) 
และการจัดการกากอุตสาหกรรม2 

วค 456 การใช้งานแอสเปนพลัส       3 (3-0-6) 
เพื่อการจ าลองกระบวนการ                                          
วค.476 การประยุกต์วิศวกรรมเคมี   3 (3-0-6) 
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร4 
วค.477 การออกแบบกระบวนการเคมี3 (3-0-6) 
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 24 
วค.478 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน    3 (3-0-6) 
ในการออกแบบผลติภณัฑ์เคมี4 

วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 
 
วิชาใหม่ 



มคอ.2 
 

 123 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
     นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้โดย
เป็นรายวิชาระดับ 200 ขึ นไป ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวิชาเลอืกเสร ีไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั งนี ให้หมายรวมถึงวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย  
นักศึกษาจะน าวิชาเหล่านี มานับเปน็วิชาเลือก
เสรไีมไ่ด ้

1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั งวิชาที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที ่2)  

2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทั งส่วนท่ี 
1 และส่วนท่ี 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา  

3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทาง
วิชาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การสื่อสาร
ในองค์กร 

3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
      นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ 
โดยเป็นรายวิชาที่มีรหัสวิชาตั งแตร่ะดับ 200  
ขึ นไป ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
เป็นวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ยกเลิกการนับวิชา ท.
162 ท.163 และวิชา
พื นฐานวิทยาศาสตร์ฯ 
ในวิชาศึกษาทั่วไปส่วน
ที่ 1, 2 รหัสย่อ มธ. 
เป็นวิชาเลือกเสรี โดย
ให้นับรหัส200 เป็น
วิชาเลือกเสรีได ้

 
หมายเหตุวิชาเลือก : 1 คือ กลุ่มพลังงาน 

2 คือ กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
3 คือ กลุ่มวัสดุศาสตร ์
4 คือ กลุ่มคณิตศาสตร์ การจ าลอง การออกแบบและการจัดการ 
5 คือ กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
6 คือ กลุ่มอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 124 

ภาคผนวก  3  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับ พ.ศ. 
2556 กับ ฉบับ พ.ศ. 2561 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
1. รายวิชาท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์                             
วค.323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี            
วค.373 การจัดการและเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเคมี    
วค.381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1               
วค.461 พลศาสตร์ของกระบวนการและ
การควบคุม   
วค.482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2               
วค.306 เคมีอนินทรีย์                                  
วค.326 การป้องกันมลพิษ                            
วค.427 มลพิษทางอากาศ                             
วค.347 เคมีวสัดุขั นสูง                                 
วค.349 นาโนเทคโนโลยีเบื องต้น                     
วค.406 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1                                                    
วค.407 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2            
วค.447 เทคโนโลยีโพลิเมอร ์              

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

 
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส ์                             
วค.323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี            
วค.373 การจัดการและเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเคมี    
วค.381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1               
วค.461 พลศาสตร์ของกระบวนการและ
การควบคุม   
วค.482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2               
วค.306 เคมีอนินทรีย์                                  
วค.326 การป้องกันมลพิษ                            
วค.427 มลพิษทางอากาศ                             
วค.347 เคมีวสัดุขั นสูง                                 
วค.349 นาโนเทคโนโลยีเบื องต้น                     
วค.406 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1                                                    
วค.407 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2            
วค.447 เทคโนโลยีโพลิเมอร์              

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

 
 

2. รายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
วค.491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี                  
วค.598 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมเคมี                               
วค.599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี                   
 
วค.359 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี             
วค.329 การประเมินวฏัจักรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์    
วค.477 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิง
นิเวศเศรษฐกิจ   
วค.369 การจ าลองกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี   
วค.327 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมเคม ี             
วค.328 วิศวกรรมชีวเคมี                             
วค.507 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3           
วค.508 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4                                                      

 
(1) 
(3)  
 
(6)  
 
(3) 
(3) 
 
(3)                     
 
(3)                     
 
(3)                     
(3) 
(3)                   
(3)                                  

 
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี              
วค.596 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมเคมี          
วค.597 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี               
 
วค.317 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี                  
วค.327 การประเมินวฏัจักรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์   
วค.426 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิง
นิเวศเศรษฐกิจ                                 
วค.359 การจ าลองกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคม ี 
วค.366 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมเคม ี         
วค.367 วิศวกรรมชีวเคมี                         
วค.408 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3                                  
วค.409 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี4                                          

 
(1) 
(3)  
 
(6)  
 
(3) 
(3)                     
 
(3)                     
 
(3)                     
 
(3)                     
(3) 
(3)  
(3)                                  

 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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วค.422 การบ าบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม         
วค.597 การวิจัยระดับปริญญาตร ี2                 
 
 
วค.357 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                        
 
วค.368 การออกแบบการทดลอง
ส าหรับงานทางวิศวกรรมเคมี                   
วค.317 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยา                       
 
วค.351 การถ่ายเทความร้อนส าหรับ
วิศวกรรมเคมี   
วค.391 การฝึกงาน                                    
 
 
 
วค.596 การวิจัยระดับปริญญาตร ี1                 
 
 
 
วค.205 สมดุลมวลสารและพลังงาน                 
วค.213 เธอร์โมไดนามิกสส์ าหรับ
วิศวกรรมเคม ี1    
วค.284 ปฏิบัติการเคมสี าหรับ
วิศวกรรมเคมี 1     
วค.285 ปฏิบัติการเคมสี าหรับ
วิศวกรรมเคมี 2     
วค.315 วิศวกรรมปฏิกิรยิา                          
วค.371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการเยี่ยมชมโรงงาน                 
วค.377 พื นฐานอุปกรณ์และเครื่องมือ
วัดในกระบวนการผลติของอุตสาหกรรม
เคมี     
                                             
วค.314 เธอร์โมไดนามิกสส์ าหรับ
วิศวกรรมเคมี 2             

(3) 
 
(3) 
 
                                  
(3) 
 
(3)                                                                                                                         
 
(3)                                                                                                                         
 
(3)  
 
(0)  
 
 
 
(1)  
 
 
 
(3) 
(3)  
 
(1) 
 
(1)  
 
(3) 
(3) 
 
(3)  
 
 
 
(3) 
 

วค.320 การบ าบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม    
วค.497 การวิจัยระดับปริญญาตร ี2             
 
 
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                    
 
วค.378 การออกแบบการทดลอง
ส าหรับงานทางวิศวกรรมเคมี                   
วค.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยา                   
 
วค.311 การถ่ายเทความร้อนส าหรับ
วิศวกรรมเคมี  
วค.382 การฝึกงาน                                
 
 
 
วค.496 การวิจัยระดับปริญญาตร ี1             
 
 
 
วค.205 สมดุลมวลสารและพลังงาน             
วค.213 เธอร์โมไดนามิกสส์ าหรับ
วิศวกรรมเคม ี1  
วค.284 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม
เคมี 1  
วค.285 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม
เคมี 2   
วค.315 วิศวกรรมปฏิกิรยิา                       
วค.371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการเยี่ยมชมโรงงาน                
วค.372 พื นฐานอุปกรณ์และเครื่องมือ
วัดในกระบวนการผลติของอุตสาหกรรม
เคม ี
 
วค.314 เธอร์โมไดนามิกสส์ าหรับ
วิศวกรรมเคมี 2            

(3)  
 
(3) 
 
                                   
(3)  
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(3) 
(3) 
 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
(3) 
(3) 
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
วค.377 การออกแบบกระบวนการเคมี
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1      
วค.456 การใช้งานแอสเปนพลัสเพื่อการ
จ าลองกระบวนการ                                             
วค.476 การประยุกต์วิศวกรรมเคมีใน          
กระบวนการแปรรูปอาหาร            
วค.477 การออกแบบกระบวนการเคมี
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2               
วค.478 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนใน
การออกแบบผลติภณัฑ์เคมี                 

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

4. รายวิชาท่ีปิด/ตัดออก 
วค.200 เคมีวิเคราะห์                                  
วค.201 เคมีเชิงฟิสิกส์                                 
วค.202 เคมีอินทรีย ์                                   
วค.346 เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่
ของพลาสติกและของเหลือใช้          
วค.356 การเผาไหม้เชิงสิ่งแวดล้อม                  
วค.358 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาต ิ                                                    
วค.416 การออกแบบหน่วยปฏิกรณ์                
วค.466 วิธีการคณติศาสตรส์ าหรบั
วิศวกรรมเคม ี     
วค.467 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสม
ทางวิศวกรรมเคมี                            
วค.586 การเขียนบทความในสาขา
วิศวกรรมเคมี                          

 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
(3) 
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ภาคผนวก  4  แขนงวิชาย่อยตามองค์ความรู้ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ได้จ าแนกรายวิชาในหลักสูตร ตาม มคอ.1 
ออกเป็น 3 กลุ่มวิชาย่อย คือ  

1. กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมเคมี 

2. กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 

3. กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

 โดยแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นในการเรียนรู้เพื่อ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรเคมีได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ 

 * องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) จ าแนกเป็น
ขอบเขตได้ 8 องค์ความรู้ ดังต่อไปนี  

องค์ความรู้ที่ 1  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 

  (Applied Mathematics, computer and Simulations) 

องค์ความรู้ที่ 2 องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) 

องค์ความรู้ที่ 3 องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 

  (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

องค์ความรู้ที่ 4 องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 

องค์ความรู้ที่ 5 องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) 

องค์ความรู้ที่ 6 องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (Electricity and Electronics) 

องค์ความรู้ที่ 7 องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 

องค์ความรู้ที่ 8 องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

    (Biology Health and Environment) 
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รายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชา 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี         
1.1) ดุลมวลสารและพลั งงาน  (Mass and Energy 
Balance) 

√  √ √     

วค.205 สมดุลมวลสารและพลังงาน         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
         
1.2) อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) √  √ √ √    
วค.213 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 1         
วค.314 เธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 2         
วค.356 เธอร์โมไดนามิกส์ระดับโมเลกุลและการจ าลอง
ระบบโดยคอมพิวเตอร์ 

        

วค.382  การฝึกงาน         
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
         
1.3) จลนพลศาสตร์ (Kinetics) √   √     
วค.315  วิศวกรรมปฏิกิริยา         
วค.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกิริยา         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
         
(2) กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี         
2.1) กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) √  √      
วค.233  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.478 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมี 
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
         
2.2) การถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfers) √  √  √    
วค.311 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.335 กระบวนการแยกส าหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.478 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

        

วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
วค.482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2         
         
         
2.3) การถ่ายโอนมวลสาร (Mass Transfer) √  √ √     
วค.334 การถ่ายโอนมวลส าหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.335 กระบวนการแยกส าหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.478 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

        

วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
วค.482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2         
         
         
2.4) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) √  √ √   √  
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม         
วค.377 การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี 1 

        

วค.378 การออกแบบการทดลองส าหรับ งานทาง
วิศวกรรมเคม ี

        

วค.382  การฝึกงาน         
วค.474  การออกแบบ กระบวนการและ โรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี 
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.476 การประยุกต์วิศวกรรมเคมีในกระบวนการแปร
รูปอาหาร 

        

วค.477 การออกแบบกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี 2 

        

วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
         
2.5) การออกแบบถังปฏิกรณ์ (Reactor Design) √  √ √   √  
วค.315 วิศวกรรมปฏิกิริยา         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
         
2.6) การควบคุมกระบวนการ (Process Control) √  √ √  √   
วค.359 การจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี         
วค.372  พื น ฐ า น อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ วั ด ใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี 

        

วค.382  การฝึกงาน         
วค.461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม         
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
         
(3) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการ
โรงงาน 

        

3.1) ความปลอดภัย (Safety)       √  
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม         
วค.317 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี         
วค.323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี         
วค.326 การป้องกันมลพิษ         
วค.348 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน         
วค.358 การแก้ไขปัญหาการควบคุมของโรงงาน         
วค.371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชม         
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
โรงงาน 
วค.382  การฝึกงาน         
วค.427 มลพิษทางอากาศ         
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
3.2) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) √      √  
วค.371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชม
โรงงาน 

        

วค.373 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี         
วค.376 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.426 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ         
วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
         
3.3) สิ่งแวดล้อม (Environment)    √ √  √ √ 
วค.317 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี         
วค.319 เทคโนโลยีเชื อเพลิงสะอาด         
วค.320 การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรม         
วค.326 การป้องกันมลพิษ         
วค.327 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์         
วค.328 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตส าหรับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

        

วค.329 การจัดการคาร์บอนส าหรับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

        

วค.336 เทคโนโลยีการท าน  าบริสุทธิ์         
วค.382  การฝึกงาน         
วค.376 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน         
วค.426 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ         
วค.427 มลพิษทางอากาศ         
วค.428 การเก็บกลับคืนทรัพยากรและการจัดการกาก
อุตสาหกรรม 

        

วค.480 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี         
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รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

วค.106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน    √ √   √ 

วค.211 เธอร์โมไดนามิกส์ √  √  √    

 

รายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาอื่นของคณะ 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

วก.100 กราฟฟิกวิศวกรรม         

วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร         

วย.101 ความรู้เบื องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์         

วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์         

วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1         

วอ.261 สถิติวิศวกรรม         

 

รายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะอื่น 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

 


