
มคอ.2 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รับทรำบกำรใหค้วำมเห็นชอบหลกัสูตรนี้แล้ว 

เมื่อวันท่ี 28 ตุลำคม 2562  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 
 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 1 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถำบนัอุดมศึกษำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ   ศูนย์รังสิต คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำวิศวกรรมเคม ี
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
          รหัสหลักสูตร    :  25400051100123 
  ภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำวิศวกรรมเคม ี    
  ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภำษำไทย    ชื่อเต็ม วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
   ชื่อย่อ วศ.บ.(วิศวกรรมเคม)ี 
 ภำษำอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
   ชื่อย่อ B.Eng. (Chemical Engineering) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   148  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
  5.1 รูปแบบ   
   หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4  ป ี  
  5.2 ประเภทของหลักสตูร  
   หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชพี 
  5.3 ภาษาที่ใช้   
   หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย 
  5.4 การรับเข้าศึกษา 
    รับเฉพำะนักศึกษำไทย 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรของสถำบนัโดยเฉพำะ 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
    ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
     6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  พ.ศ. 2556 
- ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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     6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 
    เมื่อวันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
  - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
   เมื่อวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีควำมพร้อมเผยแพร่คุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีกำรศึกษำ 2563    
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 วิชำวิศวกรเคมีเป็นวิชำชีพที่สำมำรถท ำงำนในงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรท ำงำนเป็นวิศวกร
หน้ำที่ต่ำง ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องภำยในอุตสำหกรรมที่กระบวนกำรภำยในมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำยภำพ (กำรที่
สำรมีกำรเปลี่ยนสถำนะ) เช่น โรงกลั่นน้ ำมัน หรือในอุตสำหกรรมที่กระบวนกำรภำยในมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเคมี  
(กำรที่สำรมีกำรท ำปฎิกิริยำเกิดมีสำรใหม่ขึ้น) เช่น โรงงำนผลิตพอลีเมอร์  หรือกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น            
กำรออกแบบหรือกำรสร้ำงอุปกรณ์ กำรออกแบบหรือกำรสร้ำงโรงงำน กำรจัดซื้อ กำรขำย กำรควบคุมกำรผลิต     
กำรบริกำร เป็นต้น อำชีพที่วิศวกรเคมีสำมำรถประกอบได้ ดังนี้  
  8.1  อำชีพที่ท ำงำนในกระบวนกำรผลิต เช่น วิศวกรผลิต วิศวกรกระบวนกำร และวิศวกรควบคุมคุณภำพ   
  8.2  อำชีพที่ท ำงำนด้ำนงำนขำย งำนกำรตลำด งำนบริกำรเทคนิค ในบริษัทกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมีและ 
อุปกรณ์ส ำหรับโรงงำน   
  8.3  อำชีพที่ท ำงำนสำยวิชำกำร เช่น งำนวิจัยและพัฒนำ งำนอำจำรย์ เป็นต้น   
  8.4  อำชีพที่ท ำงำนโครงกำร ได้แก่ วิศวกรโครงกำร ส ำหรับบริษัทที่เป็นเจ้ำของโรงงำนและบริษัทที่เป็น 
ผู้รับเหมำ   
  8.5  อำชีพที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ เช่น หน่วยงำนด้ำนงำนวำงแผน งำนวิเครำะห์ งำนประเมิน 
ควำมเสี่ยงงำนพัฒนำธุรกิจเพื่อก ำหนดนโยบำยขององค์กรหรือทิศทำงในกำรขยำยกิจกำร   
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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 รองศำสตรำจำรย ์ ภำณุ ด่ำนวำนิชกุล 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) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2537 

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

3 3 1014 00826 xx x ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ วรรัตน์ ปัตรประกร D.Eng. (Chemical Engineering), 
Tokyo Institute of Technology, 
Japan, 2548 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2539 
วท.บ. (วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค) 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย, 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
ศำสตรำจำรย ์

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 อำจำรย ์ ธนิทธิ์  พิพฒัพันธุ ์ M.S. (Chemical Engineering), 
Washington University at St. 
Louise, USA., 2541 
วท.บ. วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย, 2531 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   ในช่วงที่ผ่ำนมำ กำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญในส่วนที่เก่ียวข้องกับสถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยมีส่วนร่วมอยู่ ได้แก่ กำรเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ซึ่งมีผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 กำรเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อวิศวกรเคมีชำวไทยเป็นอย่ำงมำก ทั้งในแง่โอกำสที่เพิ่มขึ้นมำต่อกำรจะได้
ไปท ำงำนในต่ำงประเทศ และในแง่ควำมเสี่ยงต่อกำรที่จะต้องมีคู่แข่งที่มำกขึ้นจำกกำรเข้ำมำในประเทศไทยของ
วิศวกรชำวต่ำงประเทศ 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ในช่วงที่ผ่ำนมำและที่จะยิ่งเป็นต่อไปอีกในอนำคต กำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรมภำยในโลก ซึ่งรวมถึงในประเทศไทยด้วย ได้แก่ กำรเจริญ เติบโต
เป็นอย่ำงมำกทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งส่งผลท ำให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 
ผู้บริโภคหรือผู้รับบริกำรจึงมีโอกำสในกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือกำรรับบริกำรต่ำง ๆ ได้มำกขึ้น  และมีโอกำสที่จะ
เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยกำรบริโภคหรือกำรรับบริกำรไปได้อย่ำงรวดเร็วตำมข้อมูลข่ำวสำรที่ตนได้รับจำกช่องทำงกำร
สื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ท ำให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริกำรมีควำมจ ำเป็นจะต้องสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่
อำจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วนั้นได้   
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    ในข้อ 11.1 ได้กล่ำวไปแล้วว่ำกำรเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะส่งผลต่อวิศวกรเคมีชำว
ไทยเป็นอย่ำงมำก ในกำรพัฒนำหลักสูตรได้ค ำนึงถึงส่วนนี้ด้วย โดยได้ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับกำรพยำยำมให้
บัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำได้มีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิศวกรรมเคมีที่ดี สำมำรถน ำควำมรู้ไ ปประยุกต์ใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำร และกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งด้วยภำษำที่
ใช้กันในวงกำรวิศวกรรมเคมี, ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกันโดยทั่วไป  
   ในข้อ 11.2 ได้กล่ำวไปแล้วว่ำกำรเจริญเติบโตเป็นอย่ำงมำกทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจะส่งผลให้
วิศวกรเคมีจ ำเป็นจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวที่สูง ในกำรวำงแผนหลักสูตรได้ค ำนึงถึงส่วนนี้ด้วย โดยได้ให้
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับกำรพยำยำมให้บัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำได้มีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิศวกรรมเคมีที่ดี มี
ควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงพัฒนำหรือสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ได้ มีควำมขยัน  อดทนและสำมำรถรับข้อมูลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้สำมำรถก้ำวทันโลกและสำมำรถพัฒนำตัวเองอย่ำงสม่ ำเสมอได้   
   นอกจำกนี้ เนื่องจำกหำกวิศวกรเคมีไม่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ถึงเศรษฐกิจจะได้รับกำรพัฒนำ แต่
สังคมก็มีแต่จะแย่ลงไปในกำรวำงแผนหลักสูตรจึงได้ค ำนึงในส่วนนี้โดยพยำยำมที่จะสร้ำงหลักสูตร (และด ำเนินกำร
เรียนกำรสอน) เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำออกมำเป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคมด้วย  
   12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   พันธกิจของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์มีระบุในเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ดังนี้ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 และ “ร่ำง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในก ำกับของรัฐ 
พ.ศ. 2558” ระบุไว้ใน มำตรำ 7 “ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำส่งเสริม
วิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรสอน ท ำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตย 
ศีลธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม” 
   จะเห็นได้ว่ำในกำรพัฒนำหลักสูตรที่ได้กล่ำวไปในข้อ 12.1 ที่ ว่ำได้พยำยำมพัฒนำหลักสูตรเพื่อให้
บัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำได้มีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิศวกรรมเคมีที่ดี สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำร และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถใน
กำรปรับปรุงพัฒนำหรือสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ได้ มีควำมขยัน อดทน สำมำรถรับข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคมด้วยนั้น สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ดังกล่ำว 
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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 พลเมืองกับกำรลงมือแก้ปัญหำ 3 หน่วยกิต 
  TU100 Civic Aducation 
  มธ.101 โลก, อำเซียน และไทย 3 หน่วยกิต 
  TU101 Thailand, ASEAN, and the World 
  มธ.102 ทักษะชีวิตทำงสังคม 3 หน่วยกิต 
  TU102 Social Life Skills 
  มธ.103 ชีวิตกับควำมยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
  TU103 Life and Sustainability 
  มธ.050 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ (ไม่นบัหน่วยกิต) 
  TU050 English Skill Development 
  มธ.104 กำรคิด อ่ำน และเขียนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 3 หน่วยกิต 
  TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  มธ.105 ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 3 หน่วยกิต 
  TU105 Communication Skills in English 
  มธ.106 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสื่อสำร 3 หน่วยกิต 
  TU106 Creativity and Communication 
  มธ.107 ทักษะดิจิทัลกบักำรแก้ปัญหำ 3 หน่วยกิต 
  TU107 Digital Skill and Problem 
  มธ.108 กำรพัฒนำและจัดกำรตนเอง 3  หน่วยกิต 
  TU108 Self-Development and Management 
  มธ.109 ทักษะดิจิทัลกบักำรแก้ปัญหำ 3 หน่วยกิต 
  TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 
  วท.123 เคมีพื้นฐำน 3 หน่วยกิต 
  SC123 Fundamental Chemistry 
  วท.173 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 หน่วยกิต 
  SC173 Fundamental Chemistry Laboratory 
  วท.133 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต 
  SC133 Physics for Engineers 1 
  วท.134 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต 
  SC134 Physics for Engineers 2  
  วท.183 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต 
  SC183 Physics for Engineers Laboratory 1 
  วท.184 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต 
  SC184 Physics for Engineers Laboratory 2 
  ค.111 แคลคูลัสพื้นฐำน 3 หน่วยกิต 
  MA111 Fundamentals of Calculus 
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  ค.112 เรขำคณิตวิเครำะห์และแคลคูลสัประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
  MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
  ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยุกต ์ 3     หน่วยกิต 
  MA131 Applied Linear Algebra 
  ค.214 สมกำรเชิงอนุพันธ ์ 3 หน่วยกิต 
  MA214 Differential Equations 
   13.1.2  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยภาควิชาอื่น 
  วก.100   กรำฟิกวิศวกรรม         3  หน่วยกิต  

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

วย.100   จริยธรรมสำหรับวิศวกร         0  หน่วยกิต  
CE100   Ethics for Engineers  
วย.101  ควำมรู้เบื้องต้นทำงวชิำชีพวิศวกรรมศำสตร์       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  ควำมยั่งยืนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน     3 หน่วยกิต  

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

          AE211 Thermodynamics 
   13.3 การบริหารจัดการ 
   คณะกรรมกำรประสำนงำนภำควิชำวิศวกรรมเคมีจะท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้แทนจำก
ภำควิชำอ่ืน ๆ ในคณะและนอกคณะ ที่เกี่ยวข้องในด้ำนเนื้อหำสำระ กำรจัดตำรำงเรียนและกำรสอบ กำรเตรียม
เอกสำรประกอบกำรสอน และกำรประเมินผลให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของวิชำ ตลอดจนกำรควบคุมคุณภำพและ
กำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 ผลิตวิศวกรแคมีที่มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ กำรคิด วิเครำะห์ปัญหำกำร
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยมีวิศวกรเคมีเป็นประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนมีจรรยำบรรณในกำรประกอบ
วิชำชีพ และสำมำรถพัฒนำควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 1.2 ความส าคัญ 
   เช่นเดียวกับวิศวกรรมศำสตร์สำขำอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรออกแบบในระบบที่ต่ำง ๆ กันออกไป ส ำหรับ

สำขำวิศวกรรมเคมีในปัจจุบันนั้นนอกจำกจะต้องศึกษำกำรออกแบบโรงงำนผลิตสำรเคมีและกระบวนกำรผลิต
ต่ำง ๆ แล้ว ยังจ ำเป็นต้องเข้ำใจควำมส ำคัญและประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่มีสมบัติ
พิเศษแตกต่ำงไปจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์เคมีทั่ว ๆ ไปอีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรในปัจจุบันจึงเน้นที่กำรบูรณำกำรวิชำ
ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันทั้งวิชำในภำควิชำวิศวกรรเคมีและภำควิชำอ่ืน ๆ ในคณะ ตลอดจนวิชำนอกคณะที่จ ำเป็นต่ำง 
ๆ รวมถึงกำรให้นักศึกษำได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่ำนตัวอย่ำงต่ำง ๆ ในกำรเรียนกำรสอนวิชำบังคับและวิชำ
เลือกที่มีควำมยืดหยุ่นพอน ำเสนอควำมรู้ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลำ  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญำของหลักสูตรที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิ ตบัณฑิต

สำขำวิศวกรรมเคมีที่มีลักษณะดังนี้ 
1.  มีควำมรู้พื้นฐำนในสำขำวิศวกรรมเคมีอย่ำงดีเยี่ยมทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและทำงด้ำนปฏิบัติกำร และ

สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนถึงมีควำมสำมำรถในกำรบูร

ณำกำรองค์ควำมรู้ในภำคส่วนต่ำง ๆ  
3. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรทั้งในด้ำนกำรส่งและกำรรับข้อมูล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งภำษำที่ใช้

กันในวงกำรวิศวกรรมเคมี และภำษำไทย ภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกันโดยทั่วไป 
4. มีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงพัฒนำหรือสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ  
5. มีควำมขยัน อดทน และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- ปรบัปรุงหลักสูตรวิศวกรรม 
เคมีให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกวำ่ที่ สกอ. 
ก ำหนด 

- มำตรฐำนคุณวุฒิระดบัปริญญำตรี 
สำขำวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวชิำ
วิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2553 

- ติดตำมประเมนิหลักสูตรอย่ำง
สม่ ำเสมอ  

- เอกสำรปรับปรุงหลักสูตร 
- รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนำอยำ่ง
ต่อเนื่องให้มีควำมทันสมัยกับ
เทคโนโลยทีี่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว และ สำมำรถน ำองค์
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
ตลำดแรงงำนทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ 

- ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรและ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้น
อุตสำหกรรม 

- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรใช้บัณฑิตของสถำน
ประกอบกำร  

- ควำมพึงพอใจในทักษะ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดบัด ี

- พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียนกำร
สอนและบริกำรวิชำกำร ให้มี
ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนวิจยั
และกำรน ำควำมรู้ไปปฎบิัติงำน
จริง 

- สนับสนนุบุคลำกรด้ำนกำรเรียน
กำรสอนให้ท ำงำนบริกำรวชิำกำร
แก่องค์กรภำยนอก 

- บุคลำกรสำยปฏบิัติกำรต้องมี
คุณวุฒิและมีกำรท ำงำนวชิำกำรที่
เก่ียวข้องกับวิชำที่สอน 

- ปริมำณงำนวิจัยต่ออำจำรย์ใน
หลักสูตร 

- ปริมำณผลงำนวิชำกำรต่อบุคลำกร
สำยปฏบิัติกำร 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบกำรศึกษำแบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ คือภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 และอำจมีภำคฤดูร้อนต่อจำกภำคกำรศึกษำที่ 2 ให้มีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ และใน 
ภำคฤดูร้อนให้มีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 สัปดำห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงกำรศึกษำในแต่ละรำยวิชำให้เท่ำกับภำคกำรศึกษำ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน  ในกำรเรียนชั้นปีที่ 3 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี   
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน – เวลำรำชกำรปกติ   
   ภำคกำรศึกษำที่ 1  เดือนสิงหำคม – พฤศจิกำยน 
   ภำคกำรศึกษำที่ 2  เดือนมกรำคม – เมษำยน 
   ภำคฤดูร้อน   เดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำต้องเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำ 

ตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14  
            การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

       กำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำของ 
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน ด ำเนินกำรตำมกำรมอบหมำยของมหำวิทยำลัยหรือตำมข้อตกลง หรือกำรคัดเลือกตำม
วิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยและออกเป็นประกำศมหำวิทยำลัย 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) นักศึกษำต้องปรับตัวให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำที่มีรูปแบบแตกต่ำงไปจำกที่คุ้นเคยใน 
ระดับมัธยม และต้องมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองมำกข้ึน 

2) นักศึกษำจ ำนวนมำกมีผลกำรเรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในระดับที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ท ำให้ต้อง 
ใช้เวลำเรียนนำน และอำจพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

3) นักศึกษำมีข้อจ ำกัดในกำรอ่ำนต ำรำเรียนที่เป็นภำษำอังกฤษ ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้มี 
จ ำกัดไปด้วย  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดให้มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่หลักสูตรคอยแนะแนวทำงในกำรปรับตัวของนักศึกษำ  

และจัดโครงกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ และเปิดโอกำส
ให้นักศึกษำได้รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรเรียนระดับมหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสม 

2) จัดระบบกำรลงทะเบียน โดยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถระงับกำรลงทะเบียนและมีสทิธิ์อนุญำตในกำร 
ลงทะเบียนส ำหรับนักศึกษำที่มีสถำนภำพทำงวิชำกำรต่ ำกว่ำ 2.00 และให้อำจำรย์ที่ปรึกษำท ำหน้ำที่ดูแล ให้
ค ำแนะน ำในกำรวำงแผนกำรเรียนแก่นักศึกษำ และรับทรำบปัญหำของนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้ทรำบปัญหำที่
แท้จริงและหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสม 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษำฝึกกำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษในกำรเรียนรู้โดยมีกำรแทรกกิจกรรมหรือกำรให้ 
ควำมรู้เรื่องกำรใช้ภำษำอังกฤษตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ  
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีกำรศึกษำจะรับนักศึกษำปีละ  ...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 
  ใช้งบประมำณ  ดังนี้ 
  งบบุคลากร        108,684,500  บำท 
   หมวดเงินเดือน     108,281,100    บำท 
   หมวดค่ำจ้ำงประจ ำ    403,400     บำท 
  งบด ำเนินกำร        121,845,800  บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน    
   หมวดค่ำใช้สอย     121,695,800    บำท 
   หมวดค่ำวัสดุ    
   หมวดสำธำรณูปโภค    150,000     บำท 
  งบลงทุน         17,790,000  บำท 
   หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง   17,790,000    บำท 
     รวมทั้งสิ้น      248,320,300  บำท 
 

 คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ 174,873  บำทต่อปี  โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นโครงกำรปกติใช้ 
งบประมำณแผ่นดินประจ ำปี 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ⊠ แบบชั้นเรียน  
   แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทำงไกลทำงอิเล็ก√ทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทำงไกลทำงอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  1) กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และข้อ 31-33   
  2) หลักเกณฑ์กำรลงทะเบียนข้ำมมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25-26 และประกำศมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เรื่อง กำรลงทะเบียน
รำยวิชำข้ำมสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 

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

 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษำเต็มเวลำ นักศึกษำต้องใช้ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร  
อย่ำงน้อย 7 ภำคกำรศึกษำปกติ และอย่ำงมำกไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
 นักศึกษำจะต้องจดทะเบียนศึกษำรำยวิชำ รวมไม่น้อยกว่ำ 148 หน่วยกิต โดยศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ  
ครบตำมโครงสร้ำงองค์ประกอบ และข้อก ำหนดของหลักสูตรดังนี้ 
   1) วิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ         112 หน่วยกิต 
    2.1)  วิชำเฉพำะพื้นฐำน  24 หน่วยกิต 
     2.1.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 17  หน่วยกิต 
     2.1.2 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิศวกรรม   7    หน่วยกิต 
    2.2)  วิชำเฉพำะด้ำน 88 หน่วยกิต 
     2.2.1  กลุ่มวิชำบังคับทำงวิศวกรรม   70  หน่วยกิต 
     2.2.2  กลุ่มวิชำเลือกทำงวิศวกรรม   18  หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     
    3.1.3.1 รหัสวิชา 
    รำยวิชำในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีควำมหมำย ดังนี้  
อักษรย่อ วค/ AE หมำยถึง อักษรย่อของสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
   ตัวเลข มีควำมหมำย ดังนี้ 
   เลขหลักหน่วย   
   เลข 0-5 หมำยถึง วิชำบังคับ 
   เลข 6-9 หมำยถึง วิชำเลือก 
   เลขหลักสิบ    
   เลข 0  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำเคมี วิศวกรรมเคมีพื้นฐำน หัวข้อพิเศษ 
   เลข 1  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำเธอร์โมไดนำมิกส์ พลังงำน กำรถ่ำยเทควำมร้อน ปฏิกิริยำเคมี 
   เลข 2  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย 
   เลข 3  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำกลศำสตร์ของไหล กำรถ่ำยโอนมวล กระบวนกำรแยกสำร 
   เลข 4  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำวัสดุศำสตร์ 
   เลข 5  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำคณิตศำสตร์และกำรจ ำลอง 
   เลข 6  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำชีววิทยำ วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
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   เลข 7  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำกำรออกแบบ กำรจัดกำร 
   เลข 8  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำปฏิบัติกำร ฝึกงำน สัมมนำ 
   เลข 9  หมำยถึง วิชำในหมวดวิชำ วิจัย สหกิจศึกษำ 
   เลขหลักร้อย 
   เลข 1  หมำยถึง รำยวิชำที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 
   เลข 2  หมำยถึง รำยวิชำที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
   เลข 3  หมำยถึง รำยวิชำที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
   เลข 4-5 หมำยถึง รำยวิชำที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 
 
           3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1)  วิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 

  นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำในหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต ตำม 
โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 :  เป็นหลักสูตรกลำงของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดให้นักศึกษำทุกคนต้องเรียนจ ำนวน 21 
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้         
รหัสวิชา ชื่อวิชา             หน่วยกิต  
                  (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
หมวดสังคมศาสตร ์     บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 วิชำ มธ.100   (3 หน่วยกิต) 
มธ.100  พลเมืองกับกำรลงมือแก้ปัญหำ       3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement 
มธ.101  โลก, อำเซียน และไทย        3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World       
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบกำร      3 (3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset    
หมวดมนุษยศาสตร์     บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่ำงน้อย 1 วิชำ (อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.102  ทักษะชีวิตทำงสังคม        3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
มธ.108 กำรพัฒนำและจัดกำรตนเอง       3 (3-0-6) 
TU108 Self-Development and Management 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่ำงน้อย 1 วิชำ (อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.103  ชีวิตกับควำมยั่งยืน        3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability 
มธ.107    ทักษะดิจิทัลกับกำรแก้ปัญหำ       3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving 
หมวดภาษา      บังคับ 4 วิชา 9  หน่วยกิต 
มธ.050  กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ       3 (3-0-3) 
TU050  English Skill Development          (ไม่นับหน่วยกิต) 
มธ.104  กำรคิด อ่ำน และเขียนอย่ำงมีวิจำรณญำณ      3 (3-0-3) 
TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing 
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มธ.105  ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ       3 (3-0-3) 
TU105  Communication Skills in English 
มธ.106  ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสื่อสำร       3 (3-0-3) 
TU106  Creativity and Communication 

 
ส่วนที่ 2 : นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขรำยวิชำที่คณะฯ ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต ดังนี้  
1. บังคับ 3 วิชำ จ ำนวน 7 หน่วยกิต 

วท.123  เคมีพื้นฐำน          3 (3-0-6) 
SC123    Fundamental Chemistry 
วท.173   ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน        1 (0-3-0) 
SC173  Fundamental Chemistry Laboratory 
วพ.101   กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
CN101  Introduction to Computers Programming   
 2.“เลือกศึกษำรำยวิชำอ่ืน ๆ จำกรำยวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป ส่วนที่ 2 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  2 
หน่วยกิต”    
2)  วิชาเฉพาะ          112 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน         24 หน่วยกิต 
2.1.1  กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์    17 หน่วยกิต 
วท.133  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1         3 (3-0-6) 
SC133  Physics for Engineers 1 
วท.134  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2          3 (3-0-6) 
SC134  Physics for Engineers 2 
วท.183  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1       1 (0-3-0) 
SC183  Physics for Engineers Laboratory 1 
วท.184  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2       1 (0-3-0) 
SC184  Physics for Engineers Laboratory 2 
ค.111  แคลคูลัสพื้นฐำน          3 (3-0-6) 
MA111   Fundamentals of Calculus 
ค.112  เรขำคณิตวิเครำะห์และแคลคูลัสประยุกต์       3 (3-0-6) 
MA112  Analytic Geometry and Applied Calculus 
ค.214  สมกำรเชิงอนุพันธ์               3 (3-0-6) 
MA214   Differential Equations 
2.1.2  กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิศวกรรม       7 หน่วยกิต 
วก.100  กรำฟิกวิศวกรรม            3 (2-3-4) 
ME100  Engineering  Graphics 
วย.100  จริยธรรมส ำหรับวิศวกร        0 (0-0-0) 
CE100   Ethics for Engineers 
วย.101  ควำมรู้เบื้องต้นทำงวิชำชีพวิศวกรรมศำสตร์      1 (1-0-2)  
CE101  Introduction to Engineering Profession 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1         3 (3-0-6) 
IE121  Engineering Materials I 
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  2.2) วิชาเฉพาะด้าน       88 หน่วยกิต 
2.2.1  กลุ่มวิชำบังคับทำงวิศวกรรมเคมี      70 หน่วยกิต 
2.2.1.1)  วชิำบงัคับในสำขำ        64 หน่วยกิต 
วค.100  เคมีวิเครำะห์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐำน      3 (3-0-6)  
AE100  Basic Analytical and Physical Chemistry 
วค.200  เคมีอินทรีย์และชีวเคมี        3 (3-0-6)  
AE200  Organic and Biochemistry  
วค.201  เคมีประยุกต์ส ำหรับวิศวกรเคมี       3 (3-0-6)  
AE201  Applied Chemistry for Chemical Engineers 
วค.205  สมดุลมวลสำรและพลังงำน (*1)        3 (3-0-6)  
AE205  Material and Energy Balances  
วค.213  เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1 (*1)      3 (3-0-6)  
AE213  Chemical Engineering Thermodynamics I  
วค.233  กลศำสตร์ของไหลส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2)      3 (3-0-6)  
AE233  Fluid Mechanics for Chemical Engineering  
วค.250  คณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6)  
AE250  Applied Mathematics for Chemical Engineering  
วค.280  กำรเขียนเชิงเทคนิคส ำหรับวิศวกรรมเคมี       1 (0-3-0)  
AE280  Technical Writing for Chemical Engineering   
วค.284  ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1       1 (0-3-0)  
AE284  Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 1  
วค.285  ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2       1 (0-3-0)  
AE285  Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 2  
วค.311  กำรถ่ำยเทควำมร้อนส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2)     3 (3-0-6)  
AE311  Heat Transfer for Chemical Engineering  
วค.314  เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2  (*1)     3 (3-0-6)  
AE314  Chemical Engineering Thermodynamics 2 
วค.315  วิศวกรรมปฏิกิริยำ (*1) (*2)         3 (3-0-6)  
AE315  Reaction Engineering  
วค.320  กำรบ ำบัดของเสียจำกอุตสำหกรรม (*3)      3 (3-0-6)  
AE320  Industrial Waste Treatment  
วค.323  ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเคมี  (*3)      3 (3-0-6)  
AE323  Chemical Engineering Safety  
วค.334  กำรถ่ำยโอนมวลส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2)      3 (3-0-6)  
AE334  Mass Transfer for Chemical Engineering 
วค.335  กระบวนกำรแยกส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2)      3 (3-0-6)  
AE335  Separation Processes for Chemical Engineering 
วค.371  กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชมโรงงำน (*3)    3 (3-0-6)  
AE371  Chemical Process Engineering and Industrial Trips  
วค.372  พื้นฐำนอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเคมี (*2)  3 (3-0-6)  
AE372  Basic Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical Industries  
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วค.373  กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรมเคมี (*3)     3 (3-0-6)  
AE373  Chemical Engineering Management and Economics  
วค.381  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 1 (*2)        1 (0-3-0)  
AE381  Chemical Engineering Laboratory I  
วค.382  กำรฝึกงำน (*1) (*2) (*3)    1 (ไม่น้อยกว่ำ 240 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ)  
AE382  Industrial Training  
วค.461  พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม (*2)     3 (3-0-6)  
AE461  Process Dynamics and Control  
วค.474  กำรออกแบบกระบวนกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี (*2)    3 (3-0-6)  
AE474    Chemical Process and Plant Design  
วค.480  สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3)       1 (0-3-0)  
AE480  Chemical Engineering Seminar  
วค.482  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2 (*2)       1 (0-3-0)  
AE482  Chemical Engineering Laboratory 2 
2.2.1.2)  วชิำบงัคับนอกสำขำหรือนอกคณะ      6 หน่วยกิต 
วย.202  กลศำสตร์วิศวกรรม - สถิตยศำสตร์       3 (3-0-6)  
CE202  Engineering Mechanics – Statics  
วอ.261  สถิติวิศวกรรม          3 (3-0-6)  
IE261  Engineering Statistics 
2.2.2  กลุ่มวิชำเลือกทำงวิศวกรรมเคมี      18 หน่วยกิต 
2.2.2.1)  วชิำบงัคับเลอืก : นักศึกษำต้องเลือกศึกษำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้    
  รูปแบบที่ 1 เน้นการวิจัย       9 หน่วยกิต 
วค.496  กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 1        3 (0-9-0)  
AE496   Research for Undergraduates 1  
วค.497  กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 2        3 (0-9-0) 
AE497  Research for Undergraduates 2 
วค.498  กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 3        3 (0-9-0) 
AE498  Research for Undergraduates 3 
หรือ วค xxx วิชำเลือกในสำชำวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
  
  รูปแบบที่ 2 สหกิจศึกษา                9 หน่วยกิต 
วค.596  กำรเตรียมสหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี       3 (0-6-3)  
AE596  Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering 
วค.597  สหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี             6   
AE597 Co-operative Education in Chemical Engineering        (ไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ) 
  รูปแบบที่ 3 เลือกเรียนวิชาโท      9 หน่วยกิต 
 นักศึกษำต้องศึกษำวิชำจำกรำยวิชำที่ก ำหนดให้เป็นวิชำโทของสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง (นอกเหนือไปจำกสำขำ
วิศวกรรมเคมี)  ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต (นักศึกษำจะมีสิทธิได้รับวิชำ
โทในสำขำนั้นก็ต่อเมื่อนักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ เพิ่มเติมตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชำโทของ
สำขำนั้น) 
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2.2.2.2) วิชำเลือกสำขำวิศวกรรมเคมี :  ให้นักศึกษำเลือกศึกษำวิชำเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  9 หน่วยกิต   
จำกวิชำดังต่อไปนี้ 
กลุ่มพลังงาน 
วค.316  เทคโนโลยีปิโตรเลียม (*2) (*3)        3 (3-0-6)  
AE316   Petroleum Technology  
วค.317   อุตสำหกรรมปิโตรเคมี (*3)       3 (3-0-6)  
AE317   Petrochemical Industry  
วค.318   วิศวกรรมเร่งปฏิกิริยำ (*1)        3 (3-0-6)  
AE318   Catalytic Engineering  
วค.319  เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอำด (*3)       3 (3-0-6) 
AE319   Clean Fuel Technology 
วค.376   กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์พลังงำน (*3)      3 (3-0-6)  
AE376   Energy Management and Energy Conservation  
กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
วค.326   กำรป้องกันมลพิษ (*3)        3 (3-0-6)  
AE326   Pollution Prevention 
วค.327   กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (*3)       3 (3-0-6)  
AE327  Life Cycle Assessment of Products 
วค.328   กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (*3)  3 (3-0-6) 
AE328  Environmental Input-Output Analysis 
วค.329   กำรจัดกำรคำร์บอนส ำหรับภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม (*3)     3 (3-0-6) 
AE329   Carbon Management for Business and Industry 
วค.336   เทคโนโลยีกำรท ำน้ ำบริสุทธิ์ (*3)       3 (3-0-6) 
AE336   Water Purification Technologies 
วค.426   กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (*3)     3 (3-0-6)  
AE426   Ecodesign  
วค.427   มลพิษทำงอำกำศ (*3)        3 (3-0-6)  
AE427  Air Pollution  
วค.428  กำรเก็บกลับคืนทรัพยำกรและกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม (*3)    3 (3-0-6) 
AE428   Industrial Waste Recovery Management 
กลุ่มวัสดุศาสตร์ 
วค.306   เคมีอนินทรีย์          3 (3-0-6)  
AE306   Inorganic Chemistry  
วค.307   วิทยำศำสตร์สำรลดแรงตึงผิว        3 (3-0-6) 
AE307   Surfactant Science 
วค.346   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสดุส ำหรับอุตสำหกรรม     3 (3-0-6) 
AE346   Special Topic in Materials for Industries 
วค.347   เคมีวัสดุขั้นสูง          3 (3-0-6)  
AE347   Advanced Material Chemistry  
วค.348   กำรกดักร่อนและกำรป้องกันกำรกัดกร่อน (*3)     3 (3-0-6)  
AE348   Corrosion and Corrosion Control  
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วค.349   นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น         3 (3-0-6)  
AE349   Introductory Nanotechnology  
วค.447   เทคโนโลยีพอลิเมอร์         3 (3-0-6)  
AE447   Polymer Technology  
กลุ่มคณิตศาสตร์ การจ าลอง การออกแบบ และการจัดการ 
วค.356   เธอร์โมไดนำมิกส์ระดับโมเลกุลและกำรจ ำลองระบบโดยคอมพิวเตอร์ (*1)   3 (3-0-6) 
AE356   Molecular Thermodynamics and Computer Simulation 
วค.357   MATLAB ส ำหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE357   MATLAB for Chemical Engineering 
วค.358   กำรแก้ไขปัญหำกำรควบคุมของโรงงำน (*2) (*3)     3 (3-0-6) 
AE358   Troubleshooting Process Plant Control 
วค.359   กำรจ ำลองกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี (*2)     3 (3-0-6) 
AE359   Chemical Engineering Process Simulation  
วค.377  กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1 (*2)    3 (3-0-6) 
AE377   Chemical Process Design in Petrochemical Industry 1    
วค.378  กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับงำนทำงวิศวกรรมเคมี (*2)    3 (3-0-6) 
AE378  Design of Experiments for Chemical Engineering  
วค.456   กำรใช้งำนแอสเปนพลัสเพื่อกำรจ ำลองกระบวนกำร      3 (3-0-6) 
AE456 Applications of Aspen Plus in process simulation  
วค.476  กำรประยุกต์วิศวกรรมเคมีในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร (*2)    3 (3-0-6) 
AE476   Chemical Engineering Applications in Food Processing 
วค.477  กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2 (*2)    3 (3-0-6) 
AE477  Chemical Process Design in Petrochemical Industry 2    
วค.478  ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เคมี (*2)    3 (3-0-6) 
AE478  Transport Phenomena in Chemical Product Design 
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วค.366   ชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรมเคมี        3 (3-0-6) 
AE366   Biology for Chemical Engineering  
วค.367  วิศวกรรมชีวเคมี          3 (3-0-6) 
AE367  Biochemical Engineering  
กลุ่มอื่นๆ 
วค.406   หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 1        3 (3-0-6) 
AE406   Special Topics in Chemical Engineering 1  
วค.407   หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 2        3 (3-0-6) 
AE407   Special Topics in Chemical Engineering 2 
วค.408  หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 3        3 (3-0-6) 
AE408   Special Topics in Chemical Engineering 3  
วค.409   หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 4        3 (3-0-6) 
AE409   Special Topics in Chemical Engineering 4  
3)  วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
   นักศึกษำสำมำรถเลือกศึกษำวิชำใดก็ได้ โดยเปน็รำยวชิำที่มีรหัสวิชำตั้งแต่ ระดบั 200 ขึ้นไป ที่เปิดสอน 
ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เปน็วิชำเลือกเสรีไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 
                                                         ปีการศึกษาที่ 1 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วย.100   จริยธรรมส ำหรับวิศวกร 0 
วย.101   ควำมรู้เบื้องต้นทำงวิชำชีพวิศวกรรมศำสตร์ 1 
ค.111    แคลคูลัสพื้นฐำน 3 
วท.123  เคมีพื้นฐำน 3 
วท.133  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1   3 
วท.173  ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 
วท.183  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 1 
มธ.050  กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 3 
มธ.104  กำรคิด อ่ำน และเขียนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 3 
มธ.106  ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสื่อสำร 3 

รวม 21 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วก.100  กรำฟิกวิศวกรรม 3 
วพ.101  กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 3 
ค.112   เรขำคณิตวิเครำะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3 
วท.134  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2   3 
วท.184  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2  1 
วค.100  เคมีวิเครำะห์และเคมีฟิสิกส์พื้นฐำน 3 
มธ.105  ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 3 

รวม 22 
 

(*1) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงงำน 
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                                                       ปีการศึกษาที่ 2 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
มธ.100  พลเมืองกับกำรลงมือแก้ปัญหำ 3 
มธ.101  โลก, อำเซียน และไทย/มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนกำรคิดผู้ประกอบกำร 3 
วค.200  เคมีอินทรีย์และชีวเคมี 3 
วค.205  สมดุลมวลสำรและพลังงำน (*1) 3 
วค.284  ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1 1 
วค.280  กำรเขียนเชิงเทคนิคส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1 
ค.214   สมกำรเชิงอนุพันธ์   3 
XX xxx  วิชำศึกษำทั่วไปส่วนที่ 2  2 
วย.202  กลศำสตร์วิศวกรรม-สถิตยศำสตร ์ 3 

รวม 22 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.213  เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1 (*1) 3 
วค.233  กลศำสตร์ของไหลส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.285  ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2 1 
วค.250  คณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 3 
วค.201  เคมีประยุกต์ส ำหรับวิศวกรเคมี 3 
XX xxx  วิชำเลือกเสรี 3 
วอ.261  สถิติวิศวกรรม 3 

รวม 19 
 
(*1) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงงำน 
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                                                       ปีการศึกษาที่ 3 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.314  เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2 (*1) 3 
วค.315  วิศวกรรมปฏิกิริยำ (*1) (*2) 3 
วค.311  กำรถ่ำยเทควำมร้อนส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.371  กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชมโรงงำน (*3) 3 
วค.373  กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรมเคมี (*3) 3 
วค xxx  วิชำเลือก 3 
XX xxx  วิชำเลือกเสรี 3 

รวม 21 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.323  ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเคมี (*3) 3 
วค.334  กำรถ่ำยโอนมวลส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.335  กระบวนกำรแยกส ำหรับวิศวกรรมเคมี (*2) 3 
วค.381  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 1 (*2) 1 
วค.320  กำรบ ำบัดของเสียจำกอุตสำหกรรม (*3) 3 
วค.372  พื้นฐำนอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเคมี (*2) 3 
วค xxx   วิชำเลือก 3 
มธ.103  ชีวิตกับควำมยั่งยืน/มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับกำรแก้ปัญหำ 3 

รวม 22 
 

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

รวม 1* 
 
* ไม่น้อยกว่ำ 240 ชั่วโมง 
(*1) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงงำน 
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1.  เลือกเรียนรูปแบบที่ 1 เน้นการวิจัย 
 
                                                    ปีการศึกษาที่ 4 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.461  พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม (*2) 3 
วค.474  กำรออกแบบกระบวนกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี (*2) 3 
วค.482  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค.480  สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3) 1 
วค xxx   วิชำเลือก 3 
มธ.102  ทักษะชีวิตทำงสังคม/มธ.108 กำรพัฒนำและจัดกำรตนเอง 3 
วค.496  กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 1 3 

รวม 17 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.497  กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 2 3 
วค.498  กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 3 หรือ วค xxx วิชำเลือก 3 

รวม 6 
 

(*1) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงงำน 
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2.  เลือกเรียนรูปแบบที่ 2  สหกิจศึกษา 
 
                                                    ปีการศึกษาที่ 4 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.461  พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม (*2) 3 
วค.474  กำรออกแบบกระบวนกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี (*2) 3 
วค.482  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค.480  สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3) 1 
วค xxx  วิชำเลือก 3 
มธ.102  ทักษะชีวิตทำงสังคม/มธ.108 กำรพัฒนำและจัดกำรตนเอง 3 
วค.596  กำรเตรียมสหกิจ 3 

รวม 17 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วค.597  สหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี 6 

รวม 6 
 

(*1) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงงำน 
 
3. เลือกเรียนรูปแบบที่ 3 เลือกเรียนวิชาโท 
 
                                                  ปีการศึกษาที่ 4 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วค.461  พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม (*2) 3 
วค.474  กำรออกแบบกระบวนกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี (*2) 3 
วค.482  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2 (*2) 1 
วค.480  สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี (*1) (*2) (*3) 1 
วค xxx  วิชำเลือก 3 
มธ.102  ทักษะชีวิตทำงสังคม/มธ.108 กำรพัฒนำและจัดกำรตนเอง 3 
xx xxx  วิชำเลือกสำขำวิชำโท 3 

รวม 17 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
xx xxx  วิชำเลือกสำขำวิชำโท 3 
xx xxx  วิชำเลือกสำขำวิชำโท 3 

รวม 6 
 

(*1) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 
(*2) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 
(*3) คือ กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงงำน 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
 3.1.5.1  ค าอธิบายวิชาภาษาไทย   
1. วิชาศึกษาทั่วไป          
ส่วนที่ 1 
บังคับ 1 วิชำ มธ.100  (3 หน่วยกิต) 
หมวดสังคมศาสตร์  (Social Science) 
มธ.100 พลเมืองกับกำรลงมือแก้ปัญหำ       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
  ปลูกฝังจิตส ำนึก บทบำท และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในฐำนะพลเมืองโลก  
ผ่ำนกระบวนกำรหลำกหลำยวิธี เช่น กำรบรรยำย กำรอภิปรำยกรณีศึกษำต่ำง ๆ ดูงำนเป็นต้น โดยนักศึกษำจะต้อง 
จัดท ำโครงกำรรณรงค์ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 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 อำเซียน และไทย        3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
  ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่ส ำคัญของโลก อำเซียน และไทย ในมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมโดยใช้ 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี  และระเบียบวิจัยทำงสังคมศำสตร์  ผ่ำนกำรอภิปรำยและยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์หรือบุคคลที่ 
ได้รับควำมสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อควำมหลำกหลำยและเข้ำใจควำมซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส ำนึกสำกล  
(GLOBAL MINDSET) สำมำรถท้ำทำยกรอบควำมเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้ำงขวำงขึ้น 
 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 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบกำร      3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset 
  กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรสร้ำงโอกำสใหม่ กำรคิดและกำรวำงแผนแบบผู้ประกอบกำร กำรตัดสินใจ
และกำรพัฒนำธุรกิจ กำรสื่อสำรเชิงธุรกิจและกำรสร้ำงแรงจูงใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมเพื่อสังคม 
 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) 
บังคับเลือกอย่ำงน้อย 1 วิชำ (อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.102 ทักษะชีวิตทำงสังคม         3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
  กำรดูแลสุขภำพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และจิตวิญญำณ ซึ่งเป็นทักษะส ำคัญ 
ที่จะช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงเป็นสุข ด้วยกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรดูแลสุขภำพทำง  
กำยกำรจัดกำรควำมเครียด กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ กำรเข้ำใจตนเองและกำรปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหำ 
ทำงด้ำนจิตใจ อำรมณ์ และสังคม กำรเข้ำใจควำมหมำยของสุนทรียศำสตร์ กำรได้รับประสบกำรณ์และควำมซำบซึ้ง 
ในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิลปะกับมนุษย์ในแขนงต่ำงๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และสถำปัตยกรรม 
 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 กำรพัฒนำและจัดกำรตนเอง        3 (3-0-6) 
TU108   Self-Development and Management 
  กำรจัดกำรและกำรปรับเข้ำกับชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยและเสรีภำพ กำรพัฒนำ
ทักษะทำงสังคมและควำมฉลำดทำงอำรมณ์ กำรเข้ำใจตนเองและกำรวำงแผนอนำคต กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงสงบสุขและเคำรพซึ่งกันและกัน 
  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. 
 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  (Sciences and Mathematics) 
บังคับเลือกอย่ำงน้อย 1 วิชำ (อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต) 
มธ.103 ชีวิตกับควำมยั่งยืน         3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
  กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลวัตของธรรมชำติ  
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้ำง กำรใช้พลังงำน เศรษฐกิจ สังคมในควำมขัดแย้งและกำรแปรเปลี่ยน 
ตลอดจนองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ควำมยั่งยืน  
 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.  
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มธ.107   ทักษะดิจิทัลกับกำรแก้ปัญหำ           3 (3-0-6) 
TU107   Digital Skill and Problem Solving 
  ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณเพื่อกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำโอกำสใหม่ด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ควำมสำมำรถ
ในค้นหำและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของสำรสนเทศ กำรกลั่นกรอง
และจัดกำรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ กำรใช้และจรรยำบรรณด้ำนดิจิทัล กำรสื่อสำรออนไลน์อย่ำงมือำชีพ 
 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 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ        3 (3-0-3) 
TU050 English Skill Development                    ไม่นับหน่วยกิต 
  ฝึกทักษะภำษำอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ กำรฟัง  กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน เชิงบูรณำกำร เพื่อเป็น 
พื้นฐำนในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษระดับต่อไป 
  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. 
 
มธ.104 กำรคิด อ่ำน และเขียนอย่ำงมีวิจำรณญำณ      3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  พัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณผ่ำนกำรตั้งค ำถำม กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ  
พัฒนำทักษะกำรอ่ำนเพื่อจับสำระส ำคัญ เข้ำใจจุดมุ่งหมำย ทัศนคติ สมมติฐำน หลักฐำนสนับสนุน กำรใช้เหตุผลที่ 
น ำไปสู่ข้อสรุปของงำนเขียน พัฒนำทักษะกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผลและกำรเขียนเชิงวิชำกำร รู้จัก 
ถ่ำยทอดควำมคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับมุมมองของตนเอง รวมถึงสำมำรถอ้ำงอิงหลักฐำนและข้อมูลมำใช้ในกำร 
สร้ำงสรรค์งำนเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 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 ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
  พัฒนำทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษโดยมุ่งเน้นควำมสำมำรถในกำรสนทนำเพื่อแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น และกำรอ่ำน เพื่อท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำวิชำกำรในศำสตร์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพของนักศึกษำ 
 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. 
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มธ.106 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสื่อสำร        3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
  กระบวนกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมีกำรคิดเชิงวิพำกษ์เป็นองค์ประกอบส ำคัญ และกำรสื่อสำรควำมคิด 
ดังกล่ำวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทสังคม วัฒนธรรม สภำพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล 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 
 
ส่วนที่ 2 
วท.123 เคมีพื้นฐำน          3 (3-0-6) 
SC123 Fundamental Chemistry 
  โครงสร้ำงอะตอม ปริมำณสำรสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติธำตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชัน แก๊ส ของเหลว 
และสำรละลำย ของแข็ง อุณหเคมี  จลนพลศำสตร์ สมดุลเคมีกรด-เบส เคมีไฟฟ้ำ  
  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 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน        1 (0-3-0) 
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory 
  วิชำบังคับก่อน : เคยศึกษำ หรือศึกษำพร้อมกับ วท.123 
  ปฏิบัติกำรเสริมควำมรู้ทำงทฤษฎีรำยวิชำ วท.123 
 Prerequisite : Have taken SC123 or taking SC123 in the same semester  
 Experiments related to the contents in SC123 
 
วพ.101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
CN101 Introduction to Computer Programming  
  หลักกำรพื้นฐำนคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์กำรท ำงำนร่วมกับฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
กำรเขียนโปรแกรมภำษำคอมพิวเตอร์ กำรฝึกฝนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  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 ำหรับวิศวกร 1           3 (3-0-6) 
SC133 Physics for Engineers I 
   วิชำบังคับก่อน : - 
    กำรเคลื่อนที่ แรง ควำมโน้มถ่วง งำนและพลังงำน กำรชน กำรเคลื่อนที่แบบหมุน วัตถุในสภำพสมดุล   
ควำมยืดหยุ่นและกำรแตกร้ำว ของไหลกำรสั่นและคลื่น เสียงและกำรประยุกต์ ควำมร้อนและทฤษฎีจลน์ของก๊ำซ กฎ 
ข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศำสตร์ 
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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. 
วท.134 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2        3 (3-0-6) 
SC134 Physics for Engineers II 
วิชำบังคับก่อน : เคยศึกษำ วท.133   
  ประจุไฟฟ้ำและสนำมไฟฟ้ำ กฎของเกำส์ ศักย์ไฟฟ้ำ ควำมจุไฟฟ้ำ ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำ 
กระแสตรงและอุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้ำ กำรเหนียวน ำแม่เหล็กและกฎของฟำรำเดย์  ตัวเหนี่ยวน ำ  
วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำและกำรประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ กำรสะท้อน กำรหักเห  
กำรเลี้ยวเบน กำรแทรกสอดและโพลำไรเซชัน 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 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1          1 (0-3-0) 
SC183 Physics for Engineers Laboratory I 
  วิชำบังคับก่อน : - 
  ปฏิบัติกำรเก่ียวกับ กำรวัดและควำมคลำดเคลื่อน แรงและกำรเคลื่อนที่ พลังงำน โมเมนตัม คลื่น 
และควำมร้อน 
Prerequisite : - 

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

ปฏิบัติกำรเก่ียวกับ สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ วงจรและเคร่ืองมือวัดทำงไฟฟ้ำ ทัศนศำสตร์ และฟสิกิส์ยุคใหม่ 
Prerequisite :- 
Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, 

optics and modern physics. 
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐำน          3 (3-0-6) 
MA111 Fundamentals of Calculus 
  วิชำบังคับก่อน : - 
  อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ระบบจ ำนวนและฟังก์ชันเบื้องต้น แคลคูลัสอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
ตัวแปรเดียว ลิมิตควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ และกำรประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิยำนุพันธ์ เทคนิคกำรหำปริพันธ์และกำร
ประยุกต์ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรม ทฤษฎีของเทย์เลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐำน กำรหำปริพันธ์เชิงตัวเลข
เบื้องต้น 

หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตให้ผูท้ี่ก ำลังศึกษำหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 หรือ คป.101 
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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 เรขำคณิตวิเครำะห์และแคลคูลัสประยุกต์       3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้  ค.111 
  เรขำคณิตวิเครำะห์  พิกัดเชิงขั้ว พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสำมมิติ  เส้น ระนำบ และผิวในปริภูมิสำมมิติ   
ลิมิต ควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ำเวกเตอร์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่ำจริงหลำยตัวแปรและกำร 
ประยุกต์ ปริพันธ์ตำมเส้นเบื้องต้น ปริพันธ์ตำมผิว ทฤษฎีบทของเกำส์ กรีน และสโตกส์กำรวิเครำะห์ฟูเรียร์และลำ 
ปลำซและกำรประยุกต์ 

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

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ ค.112  หรือ  ค.219 
           สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมกำรเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอกพันธ์ สมกำรเชิง 
อนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับสูง ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมกำรเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ฟังก์ชัน 
พิเศษ สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย กำรหำผลเฉลยโดยกำรแปลงลำปลำซและกำรแปลงฟูเรียร์ สมกำรเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น 
เบื้องต้น กำรน ำไปใช้แก้ปัญหำทำงวิศวกรรม 
 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.  
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 2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม      
วก.100 กรำฟิกวิศวกรรม             3 (2-3-4) 
ME100 Engineering  Graphics 
  วิชำบังคับก่อน : - 
  ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ กำรเขียนเส้นและตัวอักษร กำรเตรียมงำนเขียนแบบ  
เรขำคณิตประยุกต์ กำรระบุขนำดและพิกัดควำมเผื่อ กำรเขียนภำพออโธกรำฟิก ภำพพิคทอเรียล กำรเขียนภำพ 
ด้วยมือเปล่ำ ภำพตัดและภำพช่วย กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงำนเขียนแบบ 

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 ำหรับวิศวกร         0 (0-0-0) 
CE100 Ethics for Engineers 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  จรรยำบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหำและประเด็นทำงด้ำนจริยธรรมและ  
คุณธรรม แนวทำงแก้ไขตลอดจนกำรป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่ำวกับลักษณะงำนทำงวิศวกรรมด้ำนต่ำง ๆ กำร
เข้ำร่วมโครงกำรอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม วัดผลเป็นระดับ S หรือ U 
  (เข้ำร่วมกิจกรรมกับที่ทำงคณะวิศวกรรมศำสตร์จัดขึ้น) 

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 ควำมรู้เบื้องต้นทำงวิชำชีพวิศวกรรมศำสตร์      1 (1-0-2) 
CE101 Introduction to Engineering Profession 
   วิชำบังคับก่อน : - 

   วิชำชีพวิศวกรรม บทบำทและหน้ำที่ของวิศวกร วิศวกรรมสำขำต่ำง ๆ หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ วิชำพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ ควำมรับผิดชอบและจรรยำบรรณของวิศวกร 
วิธีกำรสื่อสำรส ำหรับงำนทำงวิศวกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับงำนทำงวิศวกรรม กำรแก้ปัญหำทำงวิศวกรรม 
ควำมส ำคัญของกำรทดสอบ กำรทดลอง และกำรเสนอผล กฎหมำยเบื้องต้นส ำหรับวิศวกร วิศวกรกับควำมปลอดภัย 
วิศวกรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม วิศวกรกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในงำนวิศวกรรม ควำมรู้พื้นฐำนและ
ปฏิบัติกำรเก่ียวกับอุปกรณ์ เครือ่งมือ และเครื่องจักร กรรมวิธีกำรผลิต และกำรใช้เคร่ืองมือวัดในงำนอุตสำหกรรม 

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. 



มคอ.2 
 

 31 

วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1         3 (3-0-6) 
IE121 Engineering Materials I 
  วิชำบังคับก่อน : - 

   สมบัติและโครงสร้ำงของวัสดุในงำนวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรำมิค พลำสติก ยำง ยำงมะตอย 
ไม้ และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลักษณะและกำรทดสอบสมบัติวัสดุ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงทำงจุลภำค
และมหภำคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีกำรผลิตของวัสดุแบบต่ำง ๆ ผลของกรรมวิธีทำงควำมร้อนต่อโครงสร้ำงทำง
จุลภำคและสมบัติของวัสดุ 

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. 
 
2.2) วิชาเฉพาะด้าน          
       2.2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม      
         2.2.1.1)  วิชาบังคับในสาขา     
วค.100 เคมีวิเครำะห์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐำน      3 (3-0-6) 
AE100 Basic Analytical and Physical Chemistry 
  วิชำบังคับก่อน : - 

  หลักกำรค ำนวณพื้นฐำนด้ำนเคมีวิเครำะห์ กำรวิเครำะห์เชิงน้ ำหนัก กำรวิเครำะห์เชิงปริมำตร กำรไตเตรต
แบบต่ำง ๆ พื้นฐำนด้ำนเคมีเชิงฟิสิกส์ พื้นฐำนทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ ฟังก์ชันต่ำง ๆ ทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ เคมี
ควอนตัม สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้ำ 
  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  
  วิชำบังคับก่อน : - 

กำรสร้ำงพันธะในสำรอินทรีย์ วิธีเรียกชื่อสำรอินทรีย์ ลักษณะของปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นในหมู่สำรอินทรีย์ กลไก
กำรเกิดปฏิกิริยำ สเตอริโอเคมี ผลกระทบด้ำนอินดัคทีฟ ด้ำนสเตอริค และด้ำนเรโซแนนซ์ ปฏิกิริยำนิวคลิโอฟิลิคซับ
สติติวชัน ปฏิกิริยำนิวคลิโอฟิลิคแอดดิชัน ปฏิกิริยำอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยำอิเลคโตรฟิลิคแอดดิชัน และปฏิกิริยำอิเลคโตร
ฟิลิคซับสติติวชัน กรดอะมิโนและโปรตีน น้ ำตำลและคำร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ ำมัน สำรละลำยบัฟเฟอร์ กำร
ออกแบบยำและระบบน ำส่งยำ 
  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. 
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วค.201 เคมีประยุกต์ส ำหรับวิศวกรเคมี       3 (3-0-6) 
AE201 Applied Chemistry for Chemical Engineers 
  วิชำบังคับก่อน : - 

  จลนพลศำสตร์ของปฏิกิริยำ  สมดุลเฟส กำรแยกด้วยกำรกลั่นและกำรสกัด ปรำกฏกำรณ์ดูดซับลักษณะของ
ผลึก หลักกำรของเคร่ืองมือวิเครำะห์แบบต่ำงๆ สำรประกอบอนินทรีย์และกำรประยุกต์ใช้ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสดุใน
อุตสำหกรรมวิศวกรรมเคมี เช่น เซลล์แสงอำทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น 
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 สมดุลมวลสำรและพลังงำน        3 (3-0-6) 
AE205 Material and Energy Balances 
วิชำบังคับก่อน : - 

  กำรค ำนวณสมดุลมวลสำรเบื้องต้นส ำหรับกระบวนกำรต่ำงๆ ทั้งที่มีปฏิกิริยำเคมีและไม่มีปฏิกิริยำเคมี  
ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหน่วยปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ  แผนภูมิและผังกระบวนกำรเบื้องต้น กำรหำและกำรค ำนวณข้อมูล
พื้นฐำนที่ต้องใช้ส ำหรับกำรท ำสมดุลมวลสำรและพลังงำน  กำรบูรณำกำรหลักกำรสมดุลมวลสำรและพลังงำนใน
กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี 
  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 เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1      3 (3-0-6) 
AE213 Chemical Engineering Thermodynamics I 
  วิชำบังคับก่อน : - 

  กฎข้อที่หนึ่งทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับระบบปิด ลักษณะของแก๊สในอุดมคติ พฤติกรรมและคุณสมบัติของ
สำรบริสุทธิ์ สมกำรสภำวะส ำหรับแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง กำรประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ในระบบ
เปิด เช่น หัวฉีด ดิฟฟิวเซอร์ คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์ เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน เป็นต้น กฎข้อที่สองทำงเธอร์โม
ไดนำมิกส์ เอนโทรปี วัฏจักรคำร์โนต์ ระบบท ำควำมร้อน ระบบท ำควำมเย็น 
   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 กลศำสตร์ของไหลส ำหรับวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering 
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ ค.111 

  คุณสมบัติของของไหล สถิตยศำสตร์ของของไหล สมดุลมวล สมดุลพลังงำน และสมดุลโมเมนตัม  ทั้งใน
ระบบอนุพันธ์และระบบมหภำค สมกำรเนเวียร์-สโตคส์ สมกำรเบอร์นิวลี ลักษณะกำรไหลในท่อและกำรสูญเสีย
พลังงำนในลักษณะต่ำง ๆ ภำยในท่อ กำรไหลผ่ำนวัตถุจมและกำรไหลผ่ำนตัวกลำงที่มีรูพรุน หลักกำรและกำร
ประยุกต์ใช้ของเคร่ืองมือวัดอัตรำกำรไหล ปั๊ม เครื่องอัดอำกำศ กำรกวน กำรตกตะกอน 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 คณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE250  Applied Mathematics for Chemical Engineering  
  วิชำบังคับก่อน : ค.214  

  กำรหำค ำตอบของชุดสมกำรเชิงเส้น กำรหำค ำตอบของชุดสมกำรไม่เชิงเส้น กำรแก้สมกำรอนุพันธ์ด้วย
เทคนิคต่ำง ๆ วิธีเชิงตัวเลขส ำหรับกำรแก้สมกำรอนุพันธ์ทั้งแบบปัญหำเงื่อนไขเริ่มต้นและเงื่อนไขขอบเขตกำร
ประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ของแบบจ ำลองจำกผลกำรทดลอง กำรใช้โปรแกรมช่วยในกำรค ำนวณปัญหำทำงวิศวกรรม
เคมี กำรประยุกต์กับหัวข้อต่ำง ๆ เช่น กำรไหลของของไหล กำรถ่ำยเทควำมร้อน กำรถ่ำยโอนมวล  กำรวิเครำะห์
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. 
 
วค.280 กำรเขียนเชิงเทคนิคส ำหรับวิศวกรรมเคมี       1 (0-3-0) 
AE280 Technical Writing for Chemical Engineering 
   วิชำบังคับก่อน : - 

   กำรสร้ำงแบบฟอร์ม กำรเขียนบันทึกข้อควำม กำรเขียนอีเมล กำรเขียนจดหมำย กำรเขียนรำยงำนประจ ำสัปดำห์ 
กำรเขียนบันทึกกำรทดลอง กำรเขียนรำยงำนกำรทดลอง กำรเขียนบทคัดย่อ กำรเขียนบทควำมวิจัย กำรแสดงผลกำรทดลอง
ด้วยรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กรำฟ รูปภำพ ตำรำง แผนภูมิ เป็นต้น กำรท ำรำยกำรอ้ำงอิง กำรฝึกใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
เขียน  กำรใช้เทคนิคเช่นอินโฟกรำฟฟิคในกำรน ำเสนอข้อมูลอย่ำง กำรเขียนเป็นภำษำอังกฤษ 
   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. 
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วค.284 ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1       1 (0-3-0) 
AE284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 1  
วิชำบังคับก่อน : - 
  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทั้งในแง่น้ ำหนัก และในแง่ปริมำตรโดยอำศัยปฏิกิริยำกรด-เบส ปฏิกิริยำเกิดตะกอน  
และปฏิกิริยำรีดอกซ์ กำรแยกสำรและกำรท ำสำรให้บริสุทธิ์ด้วยกำรสกัด กำรตกผลึกซ้ ำ และกำรกลั่นประเภทต่ำง ๆ  
กำรหำค่ำคงที่สมดุลของปฏิกิริยำ กำรหมัก กำรทดลองสังเครำะห์สำร 
  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 ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2       1 (0-3-0) 
AE285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineering 2  
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.284  
  กำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยำต่ำง ๆ กำรแยกสำรอินทรีย์โดยใช้กระบวนกำรต่ำง ๆ เช่น กำร 
ตกผลึกซ้ ำ กำรกรอง และกำรท ำโครมำโตกรำฟี ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น  กำรดูดซับ ระบบสำมองค์ประกอบ 
จลนพลศำสตร์ของปฏิกิริยำ กำรวัดควำมเข้มข้นโดยใช้แสง UV-Vis กำรหำค่ำควำมร้อนของกำรละลำย   
   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 กำรถ่ำยเทควำมร้อนส ำหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE311 Heat Transfer for Chemical Engineering  
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ ค.111  
  ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยเทควำมร้อนโดยเปรียบเทียบกับสมกำรกำรถ่ำยเทของ 
โมเมนตัม กฎของฟูเรียร์ กำรน ำควำมร้อนในสภำวะคงตัวและไม่คงตัว กำรใช้หลักกำรเครือข่ำยควำมต้ำนทำนกำร
ถ่ำยเทควำมร้อน กำรถ่ำยเทควำมร้อนจำกพื้นผิวต่อขยำย ฉนวนควำมร้อน สัมประสิทธิ์กำรพำควำมร้อน กำรเดือด
และกำรควบแน่น กำรแผ่รังสีควำมร้อน กำรออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนหลักกำรและทฤษฎีของเครื่องต้ม
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. 
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วค.314 เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2       3 (3-0-6) 
AE314 Chemical Engineering Thermodynamics 2 
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.213 

  สมบัติทำงเธอร์โมไดนำมิกส์สำหรับแก๊สจริงและแก๊สอุดมคติ สมกำรพื้นฐำนทำงเธอร์โมไดนำมิกส์และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ต่ำง ๆ กำรค ำนวณสมบัติเรซิดวลโดยใช้สมกำรสภำวะและสมกำร
สหสัมพันธ์ทั่วไป กำรหำสมบัติทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ด้วยสมกำรอนุพันธ์ เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับสำรละลำยและ
สมบัติพำร์เชียล ฟิวกำซิตีและสัมประสิทธิ์ฟิวกำซิตี สำรละลำยอุดมคติและสำรละลำยจริงสมบัติเอ็กเ ซสและ
สัมประสิทธิ์แอคติวิตี สมดุลระหว่ำงสถำนะของเหลว ของแข็งและไอ โดยเน้นที่สมดุลของเหลวและไอ  สมดุลของ
ปฏิกิริยำเคมี  
  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 วิศวกรรมปฏิกิริยำ           3 (3-0-6) 
AE315 Reaction Engineering  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ ค.111  
  กำรพัฒนำและกำรประยุกต์ทฤษฎีจลนพลศำสตร์ทำงเคมีซึ่งรวมทั้งทฤษฎีกำรชนกันและทฤษฎีกำรเปลี่ยน
สถำนะ กำรตีควำมข้อมูลอัตรำเร็วทำงเคมีและข้อมูลสมรรถนะกำรเลือกในระบบปฏิกิริยำเอกพันธุ์กำรออกแบบและ
ค ำนวณขนำดเครื่องปฏิกรณ์ทำงเคมีทำงอุดมคติและไม่อุดมคติ กำรแจกแจงเรซิเดนซ์ไทม์ ส ำหรับเครื่องปฏิกรณ์ทำง
เคมี กำรออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ของระบบที่อุณหภูมิไม่คงที่ เบื้องต้นเกี่ยวกับจลนพลศำสตร์ของปฏิกิริยำที่มีกำรเร่ง
ปฏิกิริยำบนพื้นผิวและข้อจ ำกัดกำรถ่ำยโอนมวล  
   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 กำรบ ำบัดของเสียจำกอุตสำหกรรม       3 (3-0-6) 
AE320 Industrial Waste Treatment  
  วิชำบังคับก่อน : - 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกมลพิษจำกอุตสำหกรรม คุณลักษณะและองค์ประกอบของของเสีย 
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งที่เป็นน้ ำเสีย อำกำศเสียและกำกของเสีย มำตรฐำนคุณภำพของของเสีย กำรบ ำบัดของ 
เสียได้แก่กำรบ ำบัดน้ ำเสีย กำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศและกำรจัดกำรกำกของเสีย 
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   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. 
 
 
วค.323 ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเคมี         3 (3-0-6) 
AE323 Chemical Engineering Safety  
  วิชำบังคับก่อน : - 
  หลักกำรควำมปลอดภัยและกำรป้องกันควำมสูญเสียในโรงงำน ตัวอย่ำงอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้ในโรงงำน 
เคมี อันตรำยของสำรเคมีที่มีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับต่ำงๆ วิธีกำรป้องกัน วิธีกำรควบคุมในกำรใช้และกำร
เก็บรักษำสำรเคมี อุปกรณ์ป้องกันตัว กำรใช้วิธีกำรวิเครำะห์แบบ HAZOP กำรประมำณปริมำณปนเปื้อน ควำมเสี่ยง
ในสถำนที่ท ำงำน กำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำงปรำกฏกำรณ์น ำพำในกำรท ำนำยผลกระทบระยะยำวอันเนื่องจำก
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 กำรถ่ำยโอนมวลส ำหรบัวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE334 Mass Transfer for Chemical Engineering 
  วิชำบังคับก่อน : สอบได ้วค.205  
  กำรท ำสมดุลมวลสำรแบบมหภำคและแบบเฉพำะสำร กลไกกำรถ่ำยโอนมวล กฎของฟิก กำรแพร่ในสภำวะ 
คงตัว สัมประสิทธิ์กำรถ่ำยโอนมวล และกำรถ่ำยโอนมวลระหว่ำงเฟส ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนมวลและควำมร้อน 
พร้อมกัน ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนมวลและกำรเกิดปฏิกิริยำพร้อมกัน อุปกรณ์ที่ใช้กำรถ่ำยโอนมวล อันได้แก่ กำรดูด 
ซึมแบบหอบรรจุ กำรดูดซับ กำรท ำชื้น หอลดอุณหภูมิ กำรท ำแห้ง และกำรแยกโดยเยื่อบำง 
   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 กระบวนกำรแยกส ำหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE335 Separation Processes for Chemical Engineering 
   วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.205 
   ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับกระบวนกำรแยกทำงวิศวกรรม กำรกลั่นแบบสมดุลเดี่ยว กำรกลั่นด้วยกำรใช้หอ 
กลั่นกำรท ำสมดุลภำยในหอกลั่น กระบวนกำรกลั่นแยกคู่สำรและของผสมหลำยองค์ประกอบระบบกำรกลั่นแบบกะ 
และแบบต่อเนื่อง กระบวนกำรดูดซึม กระบวนกำรสกัดของเหลวด้วยของเหลวกระบวนกำรกรอง 
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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 กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชมโรงงำน     3 (3-0-6) 
AE371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips  
  วิชำบังคับก่อน : - 
  กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมีในโรงงำนอุตสำหกรรม ในด้ำนวัตถุดิบ พลังงำน หน่วยปฏิบัติกำรที่ใช้ใน 
โรงงำน ควำมปลอดภัยในโรงงำนและผลกระทบของโรงงำนต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแผนภำพกระบวนกำรและ 
ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับแผนภำพอุปกรณ์ในกระบวนกำร กำรเยี่ยมชมโรงงำนอุตสำหกรรม 
   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 พื้นฐำนอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเคมี   3 (3-0-6) 
AE372 Basic Industrial Process Equipment and Instrument in Chemical Industries 
   วิชำบังคับก่อน : - 
   ภำพรวมของกระบวนกำรออกแบบและกำรเร่ิมกำรผลิตของโรงงำนในอุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี กำร 
วิเครำะห์และออกแบบ PFD และ P&ID หลักกำรวัดและกำรเลือกใช้อุปกรณ์กำรวัดและอุปกรณ์ควบคุมกระบวนกำร  
รวมถึงเทคนิคกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดและควบคุมต่ำง ๆ อุปกรณ์กำรวัดและควบคุมอุณหภูมิ ควำมดัน ระดับ อัตรำ 
กำรไหล pH และองค์ประกอบของสำรในเชิงอุตสำหกรรม กำรออกแบบพื้นฐำนของระบบท่อ ปั๊ม วำล์ว แอกชูเอเตอร์  
ถังและถังควำมดัน ปฏิบัติกำรด้ำนอุปกรณ์กำรวัด เทคนิคกำรวัดและกำรควบคุมกระบวนกำร  
   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. 
 
วค.373 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6) 
AE373 Chemical Engineering Management and Economics  
  วิชำบังคับก่อน : - 
  กำรบริหำรในกำรท ำงำนจริงในองค์กรที่มีเคร่ืองจักรกล โดยเฉพำะในโรงงำนหรือโรงงำนที่เก่ียวข้องกับ 
อุตสำหกรรมเคมี โดยใช้วิธีกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ทั้งแบบเชิงปริมำณ เชิงประหยัด และแบบเป็นระบบหัวข้อใน
กำรศึกษำรวมถึงกำรค ำนวณค่ำของเงินตำมกำลเวลำ กำรประมำณค่ำอุปกรณ์และกำรวิเครำะห์  โครงกำรทำง
วิศวกรรมเคมีและทำงเลือกในกระบวนกำรเคมีในเชิงเศรษฐศำสตร์ กำรวิเครำะห์เชิงเส้น กำรตัดสินใจ กำรบริหำร
สินค้ำคงคลัง กำรท ำนำยอนำคต กำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบและหัวข้ออ่ืน ๆ ที่น่ำสนใจ  



มคอ.2 
 

 38 

   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 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 1       1 (0-3-0) 
AE381 Chemical Engineering Laboratory I  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.233 และ วค.311  
  นักศึกษำท ำกำรทดลองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์ถ่ำยโอน ปฏิกิริยำเคมีและสมดุลเคมีโดย
นักศึกษำ ศึกษำกำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์ ควำมปลอดภัยในกำรท ำปฏิบัติกำร และนักศึกษำท ำกำรทดลองตำมที่
นักศึกษำออกแบบเองเพื่อให้ได้ตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อปฏิบัติกำร อันมีกำรน ำควำมร้อน ควำมหนืดของ
ของเหลว กำรแพร่ ค่ำคงที่ของกำรเกิดปฏิกิริยำ ค่ำคงที่ของสมดุลเคมี 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 กำรฝึกงำน      1 (ไม่น้อยกว่ำ 240 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ) 
AE382 Industrial Training  
  วิชำบังคับก่อน : นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และ ห้ำมจดทะเบียนเรียนวิชำอ่ืนร่วมด้วย  
  กำรฝึกงำนในบริษัทหรือองค์กรที่ได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ผู้สอนมีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 สัปดำห์ หรือ 
240 ชั่วโมง  หลังกำรฝึกงำนมีกำรน ำเสนอและส่งรำยงำนแก่อำจำรย์ผู้สอน  วัดผลกำรศึกษำด้วยระดับ S หรือ U    
 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 พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม      3 (3-0-6) 
AE461 Process Dynamics and Control 
   วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.205 และ ค.214 
  กำรวิเครำะห์พฤติกรรมทำงพลศำสตร์ของกระบวนกำรทำงเคมีทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น กำร
วิเครำะห์ควำมเสถียรของกระบวนกำร กำรออกแบบระบบควบคุมแบบ PID กำรเลือกตัวแปรควบคุมและถูกควบคุม 
กำรสร้ำงกรำฟแบบ รูทโลคัส โบเด และ ไนควิสท์ กำรทดลองเสมือนจริงห้องปฏิบัติกำร  
   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. 
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วค.474 กำรออกแบบกระบวนกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE474 Chemical Process and Plant Design  
   วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.233, วค.311, วค.334 และ วค.335  
  กำรออกแบบกระบวนกำรทำงเคมี กำรหำข้อมูลและกำรประมำณค่ำคุณสมบัติต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรออกแบบ
กระบวนกำรทำงเคมี กำรเขียนผังกระบวนกำรทำงเคมีแบบต่ำง ๆ กำรค ำนวณสมดุลมวลสำรและพลังงำนใน
กระบวนกำรทำงเคมี กำรออกแบบและกำรเลือกใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกระบวนกำรทำงเคมี กำรจ ำลองกระบวนกำร
ทำงเคมี กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมทำงเคมีโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กำรประเมินมูลค่ำและ
ควำมคุ้มทุนของกระบวนกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมทำงเคมี 
   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. 
 
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี          1(0-3-0) 
AE480 Chemical Engineering Seminar  
   วิชำบังคับก่อน : นักศึกษำชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
  กำรค้นคว้ำเร่ืองที่น่ำสนใจทำงวิศวกรรมเคมี พร้อมทั้งกำรน ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม โดยเน้นกำร 
ใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ถูกต้อง และกำรเขียนรำยงำน ตลอดจนกำรใช้ข้อมูลทำงวิศวกรรมเคมีที่ได้ 
ศึกษำมำแล้วในระดับชั้นปี 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 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2       1 (0-3-0) 
AE482 Chemical Engineering Laboratory 2 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.335  
  นักศึกษำท ำกำรทดลองในหัวข้อเก่ียวข้องกับกำรแยกสำรโดยใช้อุปกรณ์ทำงวิศวกรรมเคมี บนพื้นฐำนของ
กลศำสตร์ของไหล กำรถ่ำยเทควำมร้อน กำรถ่ำยโอนมวล โดยนักศึกษำศึกษำกำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยในกำรท ำ
ปฏิบัติกำร และนักศึกษำท ำกำรทดลองตำมที่นักศึกษำออกแบบเองเพื่อให้ได้ตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
ปฏิบัติกำร ได้แก ่หอดูดซึม หอดูดซับ หอกลั่น กำรกรอง 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. 
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  2.2.1.2)  วิชาบังคับนอกสาขาหรือนอกคณะ    
วย.202 กลศำสตร์วิศวกรรม - สถิตยศำสตร์        3 (3-0-6) 
CE202 Engineering Mechanics – Statics 
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วท.133 
 กำรวิเครำะห์แรงกฏของนิวตัน ผลรวมแรงลัพธ์ สมดุลของแรง กำรประยุกต์สมกำรสมดุลกับโครงสร้ำงแลเครื่องจักร
จุดศูนย์ถ่วงทฤษฏีของแปปปัสคำนกลศำสตร์ของไหลควำมฝืดกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักของงำนเสมือนเสถียรภำพของสมดุลเคเบิล
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่โมเมนต์ควำมเฉื่อยของมวลควำมรู้เบื้องต้นในกำรวิเครำะห์หำโมเมนต์ดัดแรงเฉือนและกำรโก่งตัว 

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 
  วิชำบังคับก่อน : - 
 กำรน ำเสนอและกำรวิเครำะห์ข้อมูล ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น กำรแจกแจงทำงสถิติ ทฤษฎีกำรสุ่มตัวอย่ำง กำร
ประมำณค่ำ กำรอนุมำนทำงสถิติ กำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและ
สหสัมพันธ์ กำรใช้วิธีกำรทำงสถิติในกำรแก้ไขปัญหำ กำรประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม 
  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 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 1        3 (0-9-0) 
AE496 Research for Undergraduates 1 
  วิชำบังคับก่อน : เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และเคยเรียนวิชำบังคับเฉพำะสำขำวิชำวิศวกรรมเคมีตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรที่ก ำหนดไว้ ไม่น้อยกว่ำ 43 หน่วยกิต และได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
   นักศึกษำท ำงำนวิจัยในหัวข้อวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือพัฒนำควำมรู้เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสำหกรรม โดยเริ่มต้นจำกกำรทบทวนงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ กำรศึกษำระเบียบวิธีวิจัย และกำรเตรียมข้อเสนอ
โครงงำนวิจัยในรูปแบบที่ก ำหนด กำรวัดผลท ำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำซึ่งจะพิจำรณำจำกคุณภำพของข้อเสนอโครงงำน 
และคณะกรรมกำรสอบซึ่งจะพิจำรณำจำกควำมเข้ำใจของนักศึกษำในงำนวิจัยที่จะท ำและกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย
เบื้องต้นหรือนำเสนอควำมเป็นไปได้ของโครงงำนวิจัย  

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 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 2        3 (0-9-0) 
AE497 Research for Undergraduates 2 
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.496  

นักศึกษำท ำงำนวิจัยต่อเนื่องตำมแผนงำนหรือข้อเสนอโครงงำนวิจัยที่เสนอไว้ในวิชำ วค.496 เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่หรือพัฒนำควำมรู้เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม ก่อนจบวิชำนี ้นักศึกษำต้องเรียบเรียงผลงำนวิจัย
ในรูปแบบปริญญำนิพนธ ์กำรวัดผลท ำโดยอำจำรย์ทีป่รึกษำซึ่งจะพิจำรณำจำกคุณภำพของผลงำนวิจยั และ
คณะกรรมกำรสอบซึ่งจะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนนิงำนวิจยั ควำมเข้ำใจในงำนวิจัยทีท่ ำและกำรน ำเสนอผลงำนวจิัย  

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 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 3        3 (0-9-0) 
AE498 Research for Undergraduates 3 
  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.497 หรือเรียนพร้อมกับ วค.497 แต่ต้องได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอนให้เรียน
พร้อมกันได้ 
  นักศึกษำท ำงำนวิจัยต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมจำกงำนวิจัยที่ท ำในวิชำ วค.497 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือ
พัฒนำควำมรู้เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม ก่อนจบวิชำนี้ นักศึกษำต้องเรียบเรียงผลงำนวิจัยในรูปแบบ
ปริญญำนิพนธ์และในรูปแบบของบทควำมที่พร้อมจะเผยแพร่สู่ภำยนอก ในกรณีที่เรียนพร้อมกับ วค.497 ให้ท ำ
ปริญญำนิพนธ์มำเพียงฉบับเดียวโดยมีเนื้อหำครอบคลุมทั้ง วค.496 และ วค.497 กำรวัดผลท ำ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ซึ่งจะพิจำรณำจำกคุณภำพของผลงำนวิจัย และคณะกรรมกำรสอบซึ่งแต่งตั้งโดยภำควิชำฯ ประเมินคุณภำพ
ผลงำนวิจัยของนักศึกษำด้วยมำตรฐำนของงำนวิจัยที่ภำควิชำฯ ก ำหนด 
   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 กำรเตรียมสหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี       3 (0-6-3)  
AE596 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering 
   วิชำบังคับก่อน : เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และเคยเรียนวิชำบังคับเฉพำะสำขำวิชำวิศวกรรมเคมีตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่ำ 43 หน่วยกิต และได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
  ก่อนปฏิบัติงำนนักศึกษำต้องผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมตำมหลักสูตรคณะวิศวกรรมศำสตร์ หัวข้อที่จะ
ศึกษำให้ปรับเลือกตำมควำมเหมำะสมกับสำขำวิชำวิศวกรรมเคมีและกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสถำนกำรณ์ปัจจุบันของสังคม ให้นักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำกับสถำนประกอบกำรตำมเงื่อนไขที่ตกลง 
เช่น ปฏิบัติงำนในโครงกำรใหญ่ ซึ่งอำจมีหลำยสถำบันกำรศึกษำร่วมด้วยหรือปฏิบัติงำนในโครงกำรเฉพำะกลุ่ม  หรือ
เฉพำะบุคคลหรือปฏิบัติงำนเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยในเบื้องต้นนี้ต้องกำรให้นักศึกษำทรำบถึงกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ 
ในโรงงำน และสำมำรถสรุปปัญหำที่เกิดขึ้นในโรงงำน โดยระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนจะมีกำรติดตำมผล และประเมิน
ร่วมกันระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้ควบคุมงำน หรือผู้ประกอบกำร ก่อนจบวิชำนี้ นักศึกษำ
จะต้องส่งข้อเสนอโครงงำน อธิบำยแผนงำนที่จะท ำต่อไปในวิชำสหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมีโดยแสดงถึงประโยชน์ที่คำด
ว่ำจะได้รับ ควำมเป็นไปได้ วิธีปฏิบัติ และควำมพร้อมของแผนงำนที่วำงไว้ 

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 สหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี               6 (ไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ) 
AE597 Co-operative Education in Chemical Engineering  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.596  
  ให้นักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำกับสถำนประกอบกำรตำมเงื่อนไขที่ตกลง ต่อเนื่องจำกภำคกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 600 ชั่วโมง (ใน 16 สัปดำห์) โดยระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนจะมีกำรติดตำมผลและ
ประเมินร่วมกันระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้ควบคุมงำน หรือผู้ประกอบกำร ภำยหลังกำร
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ นักศึกษำต้องเรียบเรียงผลกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบที่เหมำะสม ได้แก่ สำรนิพนธ์ หรือรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติกำรในโครงกำร หรือในรูปแบบอ่ืนที่เหมำะสม เช่น กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่สัมมนำ ก่อนจบ
กำรศึกษำนักศึกษำต้องมีกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร 

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. 
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  2.2.2.2)   วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมเคมี      
กลุ่มพลังงาน 
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม          3 (3-0-6) 
AE316 Petroleum Technology  
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ก ำเนิดของน้ ำมันปิโตรเลียม ประเภทและองค์ประกอบของปิโตรเลียม กำรกลั่นแยกและหน่วยกลั่น
น้ ำมันดิบ อนุพันธ์ของปิโตรเลียม สมบัติทำงเคมีและทำงกำยภำพของอนุพันธ์ วิธีกำรค ำนวณเกี่ยวกับคุณภำพของ
น้ ำมันชนิดต่ำง 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 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี         3 (3-0-6) 
AE317 Petrochemical Industry  
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี วัตถุดิบและแหล่งของวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
กระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนปิโตรเคมีที่ส ำคัญ ได้แก่ เอธิลีน โพรไพลีน บิวทะไดอีน เบนซิน โทลูอีน และไซลีน 
   Prerequisite : - 
  Fundamental of petrochemical industry. Raw material and sources.  Main petrochemical 
production processes such as ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene and xylenes. 
 
วค.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกิริยำ         3 (3-0-6) 
AE318 Catalytic Engineering  
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยำ หลักกำรเร่งปฏิกิริยำแบบวิวิธพันธ์ เส้นอุณหภูมิคงที่ของกำรดูดซับ อัตรำเร็ว
และแบบจ ำลองทำงจลนพลศำสตร์ของกำรเร่งปฏิกิริยำ กำรเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยำ กำรวิเครำะห์  คุณลักษณะตัวเร่ง
ปฏิกิริยำและกำรประเมินควำมเสี่อม กำรประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ 
   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 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอำด        3 (3-0-6) 
AE319 Clean Fuel Technology 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ประวัติศำสตร์ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมจ ำเป็นของเชื้อเพลิงสะอำด เชื้อเพลิงกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำวะทำงภูมิอำกำศ ชนิด องค์ประกอบ คุณสมบัติ และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องของเชื้อเพลิงสะอำด กำรผลิตเชื้อเพลิง
สะอำด ซึ่งรวมถึงกำรแปรรูปชีวมวลด้วยให้ควำมร้อนที่อุณหภูมิต่ ำ กำรคำร์บอนไนเซชัน กำรแตกสลำยด้วยควำมร้อน 
กำรท ำให้เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว กำรท ำให้เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นก๊ำซ  กำรแปรสภำพเป็นแอลกอฮอล์ กำรแปร
สภำพเป็นน้ ำมันดีเซลชวีภำพ กำรผลิตไฮโดรเจน กำรย่อยสลำยในสภำพไร้อำกำศเพื่อให้เห็นก๊ำซชีวภำพ และกำรแปร
สภำพถ่ำนหินด้วยเทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด 
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   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 กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์พลังงำน       3 (3-0-6) 
AE376 Energy Management and Energy Conservation 
วิชำบังคับก่อน : - 
  กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ
และภำคขนส่ง ประยุกต์ใช้หลักกำรทำงควำมร้อนและพลังงำนในกำรอนุรักษ์พลังงำน เช่น หม้อไอน้ ำ ระบบปรับ
อำกำศ ระบบแสงสว่ำง และรถยนต์ไฟฟ้ำ 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. 
 
กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ           3 (3-0-6) 
AE326 Pollution Prevention 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมในเชิงป้องกันและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ทั้งที่เป็นวัสดุ น้ ำ และพลังงำนลดกำรใช้สำรพิษ
และสำรอันตรำย ลดกำรเกิดของเสียที่ต้นก ำเนิด กำรประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และกำรผลิต เทคโนโลยีสะอำด  
   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 กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์        3 (3-0-6) 
AE327 Life Cycle Assessment of Products 
  วิชำบังคับก่อน : - 
  กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำร ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล
กระทบ นิยำมของจุดประสงค์และขอบเขตในกำรประเมินวัฏจักรชีวิต โดยศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิง
ปริมำณ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และกำรแปรผลกำรประเมิน กำรเปรียบเทียบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนกำรหรือผลิตภัณฑ์มำกกว่ำหนึ่งชนิด กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยในกำร
ประเมินผลกระทบ  
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   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 กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
AE328 Environmental Input-Output Analysis 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ควำมรู้พื้นฐำนในกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต แบบจ ำลองเชิงปริมำณ แบบจ ำลองเชิงมูลค่ำ 
แบบจ ำลองด้ำนนิเวศน์อุตสำหกรรม แบบจ ำลองแบบขยำยขอบเขต กำรวิเครำะห์ waste input-output 
   Prerequisite : - 
  Basic principle of input-output analysis. Physical model. Monetary model. Industrial 
ecology model. Expansion model. Waste input-output analysis. 
  
วค.329 กำรจัดกำรคำร์บอนส ำหรับภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม     3 (3-0-6) 
AE329 Carbon Management for Business and Industry 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  หลักกำรเบื้องต้นของกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่กำรผลิต กำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ประเภทต่ำง ๆ 
หลักกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เช่น ระเบียบวิธีกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจ 
หลักกำรกักเก็บคำรบ์อน 
   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 เทคโนโลยีกำรท ำน้ ำบริสุทธิ์        3 (3-0-6) 
AE336 Water Purification Technologies 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  หลักกำรเบื้องต้นของกำรผลิตน้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภค คุณสมบัติของน้ ำในธรรมชำติ ; น้ ำจืดและน้ ำเค็ม 
น้ ำบริสุทธิ์ส ำหรับอุตสำหกรรม เทคโนโลยีในกำรท ำน้ ำให้สะอำดเบื้องต้น ได้แก่ กำรตกตะกอน กำรกรอง และกำรฆ่ำ
เชื้อโรค เทคโนโลยีใหม่ในกำรผลิตน้ ำบริสุทธิ์ เช่น RO กำรใช้ควำมร้อน กำรแลกเปลี่ยนประจุ กำรแยกด้วยไฟฟ้ำ เป็น
ต้น ตัวอย่ำงกระบวนกำรท ำน้ ำบริสุทธิ์ที่ประสบควำมส ำเร็จในประเทศต่ำง 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. 
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วค.426 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ      3 (3-0-6) 
AE426 Ecodesign  
   วิชำบังคับก่อน : - 
  นิยำมกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และควำมสำคัญของกำรออกแบบ โครงสร้ำงหน้ำที่ของ
ผลิตภัณฑ์และหลักกำรออกแบบเบื้องต้น แนวคิดกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ช่วยในกำร
ออกแบบ แนวคิด EQFD และ EBM กำรประเมินผลและกลยุทธกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ฉลำกสิ่งแวดล้อม  
   Prerequisite : - 
  Definitions of ecodesign. Product modeling and principle of environmental design. Life 
cycle thinking. Ecodesign tools. EQFD and EBM. Ecodesign strategies and ecodesign ideas. 
Environmental communication and ecolabel. 
 
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ          3 (3-0-6) 
AE427 Air Pollution  
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ควำมหมำยและปรำกฏกำรณ์ทำงด้ำนมลพิษทำงอำกำศ มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศและ
มำตรฐำนอำกำศเสียที่ปล่อยจำกแหล่งกำเนิดมลพิษในประเทศไทย หลักกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ เทคนิคกำร
ตรวจวัดมลพิษทำงอำกำศจำกอุตสำหกรรม อุตุนิยมวิทยำและแบบจำลองมลพิษทำงอำกำศ กำรประมำณปริมำณ
มลพิษและกำรออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทำงอำกำศ  
   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 กำรเก็บกลับคืนทรัพยำกรและกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม     3 (3-0-6) 
AE428 Industrial Waste Recovery Management 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  กำรพิจำรณำแหล่งทรัพยำกรและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน หลักของกำรเก็บกลับคืนทรัพยำกรและกำร
น ำกลับมำใช้ใหม่ กำรคัดแยกและกำรบ ำบัดของเสียทั้งทำงกำยภำพ เคมี ชีวภำพ เศรษฐศำสตร์และกำรวำงแผนโรง
กำรในกำรเก็บกลับคืน กำกอุตสำหกรรมและผลกระทบ กำรแลกเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสำหกรรมระหว่ำง
โรงงำน 
   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. 
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กลุ่มวัสดุศาสตร์ 
วค.306 เคมีอนินทรีย์           3 (3-0-6) 
AE306 Inorganic Chemistry 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ลักษณะและคุณสมบัติของธำตุกลุ่มหลักและธำตุแทรนซิชันโดยแบ่งตำมล ำดับในตำรำงธำตุและ
สำรประกอบของธำตุกลุ่มต่ำง ๆ กำรศึกษำจะรวมควำมรู้เชิงทฤษฎีในกำรท ำควำมเข้ำใจตำรำงธำตุและสำรประกอบ 
อนินทรีย์ที่สำคัญ เช่น สำรประกอบคอร์ดิเนชัน สำรประกอบโลหะอินทรีย์ สำรประกอบคลัสเตอร์ สำรประกอบ     
โซลิดสเตท 
   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 วิทยำศำสตร์สำรลดแรงตึงผิว        3 (3-0-6) 
AE307 Surfactant Science 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  คุณลักษณะของสำรลดแรงตึงผิว กำรก่อตัวของไมเซลล์ กำรละลำย เฟสและเฟสไดอะแกรม กำรดูดซับ
ของ สำรลดแรงตึงผิวที่พื้นผิวระหว ำงของแข็งและของเหลว โฟม กำรตกตะกอน กำรประยุกต์ใช้สำรลดแรงตึงผิว 
   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 ำหรับอุตสำหกรรม      3 (3-0-6) 
AE346 Special Topic in Materials for Industries 
  วิชำบังคับก่อน : - 
  ศึกษำเก่ียวกับงำนวิจัยใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับวัสดุส ำหรับน ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม 
  Prerequisite : - 
 Study about recent research works concerning materials to be applied and used in industries. 
 
วค.347 เคมีวัสดุขั้นสูง           3 (3-0-6) 
AE347 Advanced Material Chemistry 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  วัสดุชนิดต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นสำรอนินทรีย์และสำรอินทรีย์ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ วัสดุนำโนจ ำพวกสำรกึ่งตัวน ำ วัสดุ
ที่สำมำรถสร้ำงตัวได้เอง วัสดุเชิงชีวภำพ เช่น วัสดุทดแทนอวัยวะเทียม ระบบขนส่งยำ วัสดุที่ใช้แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงำน วัสดุที่ใช้ในกำรแสดงผล วัสดุทำงไฟฟ้ำและอีเลคโทรนิคส์ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงโครงสร้ำง
ทำงเคมีและคุณสมบัติของสำรที่เกิดขึ้น และวิธีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและคุณสมบัติของวัสดุเบื้องต้น  
   Prerequisite : - 
Inorganic and organic materials which have special properties. Nanomaterials for superconductors. 
Self-replicating materials. Biomaterials such as biocompatible polymers for synthetic organs and 
drug delivery systems. Materials for sustainable environments and energy. Materials for display, 
electronics and electrical applications. Relation between chemical structures and properties of 
materials. Basic analytical methods in determining structures and properties of materials. 
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วค.348 กำรกัดกร่อนและกำรป้องกันกำรกัดกร่อน        3 (3-0-6) 
AE348 Corrosion and Corrosion Control 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  นิยำมและปรำกฏกำรณ์ของกำรกัดกร่อน กลไกปฏิกิริยำของกำรกัดกร่อน เธอร์โมไดนำมิกส์และ
จลนพลศำสตร์ของกระบวนกำรกัดกร่อน กำรป้องกันแบบคะโธดและแบบอะโนด กำรกัดกร่อนแบบต่ำง ๆ และกำร
ยับยั้งกำรกัดกร่อน กำรเลือกใช้วัสดุให้เหมำะสมในกระบวนกำรต่ำง 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 นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น         3 (3-0-6) 
AE349 Introductory Nanotechnology 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ควำมส ำคัญและวิวัฒนำกำรของนำโนเทคโนโลยี นำโนเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชำติ อะตอมและโมเลกุล 
สมบัติของสำรในระดับนำโน กำรผลิตโครงสร้ำงระดับนำโนในห้องปฏิบัติกำรและระดับอุตสำหกรรมอนุภำคนำโนและ
กำรใช้ประโยชน์ เส้นใยนำโนและกำรใช้ประโยชน ์อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ระดับนำโนเทคโนโลยีนำโนชวีภำพ วัสดุนำโน
และนำโนคอมโพสิ 
    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  
   วิชำบังคับก่อน : - 
  แหล่งที่มำของพอลิเมอร์และกำรเรียกชื่อ สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น 
ปฏิกิริยำกำรเกิดพอลิเมอร์จำกมอนอเมอร์ และกำรพอลิเมอไรเซชันแบบต่ำง ๆ กระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์เบื้องต้น  
  Prerequisite : - 
  Origin of polymers and nomenclature. Physical and chemical properties of polymeric 
materials. Polymer reaction and polymerization techniques. Overview of different polymer 
processing techniques. 
กลุ่มคณิตศาสตร์ การจ าลอง การออกแบบ และการจัดการ 
วค.356 เธอร์โมไดนำมิกส์ระดับโมเลกุลและกำรจ ำลองระบบโดยคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
AE356 Molecular Thermodynamics and Computer Simulation 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับเธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี พลังงำนภำยในและแบบจ ำลองพลังงำน
ศักย์ แรงกระท ำระหว่ำงโมเลกุลและควำมดัน พลังงำนอิสระกิบบส์และกำรจ ำลองระบบสมดุลเฟส กำรท ำนำย
โครงสร้ำงของสำรและสมบัติของสำรจำกโครงสร้ำง กำรจ ำลองระบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ กำรจ ำลองแบบมอนที
คำร์โล กำรจ ำลองแบบพลศำสตร์ระดับโมเลกุล  
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   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 ำหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE357 MATLAB for Chemical Engineering 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ควำมหลำกหลำยของวิธีกำรเชิงตัวเลขและกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรต่ำงๆเพื่อแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมโดยจะ
เน้นควำมสนใจเป็นพิเศษกับปัญหำที่เกิดขึ้นในสำขำวิศวกรรมเคมี ซึ่งวิธีกำรเชิงตัวเลขเหล่ำนั้น ได้แก่ เมตริกซ์ และดี
เทอร์มิเนนท์ กำรถดถอยเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น (พำรำโบลำ) สมกำรอนุพันธ์และกำรอินทิเกรต นอกจำกนั้น
ท ำกำรศึกษำจ ำลองพฤติกรรมเชิงพลวัตของกระบวนกำรทำงเคมี โปรแกรม MATLAB เป็นเครื่องมือในกำรค ำนวณที่มี
ประสิทธิภำพสูง สำมำรถประมวลผลกำรค ำนวณ แสดงผล และเขียนโปรแกรมได้ง่ำย  
   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 กำรแก้ไขปัญหำกำรควบคุมของโรงงำน      3 (3-0-6) 
AE358 Troubleshooting Process Plant Control 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  เน้นกำรแก้ปัญหำในอุตสหกรรมกำรกลั่น ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและเป็นแนวทำงปฏิบัติในอุตสำหกรรม 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรควบคุมได้อย่ำงเหมำะสม 
   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 กำรจ ำลองกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี      3 (3-0-6)  
AE359 Chemical Engineering Process Simulation  
   วิชำบังคับก่อน : - 
  กำรจ ำลองกระบวนกำรโดยโปรแกรมส ำเร็จรูปที่นิยมใช้กันในอุตสำหกรรม เพื่อศึกษำผลกระทบของ 
องค์ประกอบต่ำง ๆ ที่มีต่อกระบวนกำรต่ำง ๆ ทำงวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : - 
  Process simulations by using a well-known commercial software to study the effects 
of various factors in chemical engineering processes. 
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วค.377 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1    3 (3-0-6) 
AE377 Chemical Process Design in Petrochemical Industry 1    
   วิชำบังคับก่อน : วค.205, วค.213, วค.314 และ วค.233 
  ให้เข้ำใจพื้นฐำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีทั้งระบบ โดยเป็นกำรเรียนแบบ Problem-based ใช้ควำมรู้ทำง
เธอร์โมไดนำมิกส์ร่วมกับสมดุลมวล สมดุลพลังงำน และกำรออกแบบระบบท่อ ระบบส่งสำรเคมีและแก๊สอำศัยกำร
จ ำลองกระบวนกำรและกำรก ำหนดผังโรงงำน 

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 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับงำนทำงวิศวกรรมเคมี     3 (3-0-6) 
AE378 Design of Experiments for Chemical Engineering 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  หลักกำรทำงสถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบกำรทดลอง กำรสร้ำงและกำรประเมินแบบจ ำลองที่ได้จำก
กำรทดลอง กำรออกแบบกำรทดลองแบบบล็อก กำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟกทอเรียลแบบเต็มรูปแบบและแบบ
บำงส่วน กำรออกแบบกำรทดลองโดยใช้วิธีกำรพื้นผิวตอบสนอง กำรประยุกต์ใช้กำรออกแบบกำรทดลองแบบต่ำง ๆ 
ส ำหรับกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี 
   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. 
วค 456 กำรใช้งำนแอสเปนพลัสเพื่อกำรจ ำลองกระบวนกำร      3 (3-0-6) 
AE 456 Applications of Aspen Plus in process simulation  

วิชำบังคับก่อน - 
กำรใช้โปรแกรม แอสเปนพลสั ในกำรวิเครำะห์อุปกรณ์และกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี 

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

engineering 
 
วค.476 กำรประยุกต์วิศวกรรมเคมีในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร     3 (3-0-6) 
AE476 Chemical Engineering Applications in Food Processing 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  กำรไหลของอำหำรในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร พลังงำนที่ใช้ในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร และกำร
ควบคุมกระบวนกำร กำรถ่ำยเทควำมร้อนในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร กระบวนกำรรักษำสภำพอำหำรกำรแช่แข็ง
อำหำร บรรจุภัณฑ์อำหำร และกำรถ่ำยโอนมวลผ่ำนวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
   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 
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วค.477 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2    3 (3-0-6) 
AE477 Chemical Process Design in Petrochemical Industry 2    
   วิชำบังคับก่อน : วค.311, วค.315 และ วค.377 
  กำรเรียนแบบ Problem-based ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง ซึ่งจะมีระบบเครื่องปฏิกรณ์และ
เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อนและกำรแยกบริสุทธิ์ โดยปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยโรงงำนสิ่งแวดล้อม และควำม
ปลอดภัย กำรเรียนจะควบคู่ไปกับกำรจ ำลองกระบวนกำรและกำรก ำหนดผังโรงงำน 

   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. 
 
วค.478 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เคมี      3 (3-0-6) 
AE478 Transport Phenomena in Chemical Product Design 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนโมเมนตัม ควำมร้อน และมวลสำร ตลอดจนแบบจ ำลองกำรถ่ำยโอน
ในมิติต่ำง ๆ ทั้งระบบคงตัวและระบบที่เปลี่ยนแปลงตำมเวลำ กำรประยุกต์ใช้กับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เคมี ที่ต้อง
อำศัยแบบจ ำลองเพื่อท ำนำยสมบัติที่จ ำเป็นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น กำรออกแบบระบบปลดปล่อยยำ กำรออกแบบ
ฉนวนกันควำมร้อนจำกวัสดุเหลือใช้ หรือ กำรออกแบบวัสดุเพื่อท ำหลอดเลือดเทียม 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 ชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรมเคมี       3 (3-0-6) 
AE366 Biology for Chemical Engineering 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  องค์ประกอบทำงเคมีของสิ่งมีชีวิต สำรโมเลกุลใหญ่ของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอ อำร์เอ็นเอ โครงสร้ำงของโปรตีน 
เซลล์และกระบวนกำรภำยในเซลล์ เซลล์เมมเบรนและกำรถ่ำยโอน โครงกำรจีโนม กำรสื่อสำรของเซลล์ กำรแบ่ง
เซลล์ เซลล์ต้นก ำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  
   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. 
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วค.367 วิศวกรรมชีวเคมี          3 (3-0-6) 
AE367 Biochemical Engineering  
   วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.315  
  กำรประยุกต์หลักกำรพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมีในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทำงชีวเคมีและ
ทำงชีวภำพ แนวคิดพื้นฐำนของจุลชีววิทยำ ชีวเคมีและพันธุศำสตร์ระดับโมเลกุล สำหรับวิศวกรเคมี จลนพลศำสตร์
ของเอนไซม์ที่ละลำยได้และเอมไซม์ที่ยึดตรึง จลนพลศำสตร์ของกำรเติบโตเซลล์เพำะปลูกจุลินทรีย์ ออกแบบและ
วิเครำะห์เครื่องปฏิกรณ์ทำงชีวภำพ วิชำกำรเครื่องมือและกำรควบคุม กำรคืนสภำพและกำรแยกของผลิตภัณฑ์ทำง
ชีวภำพ  

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 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 1        3 (3-0-6) 
AE406 Special Topics in Chemical Engineering 1  
  วิชำบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่ำสนใจและทันสมัยทำงวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : Permission from Instructor 
 Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
 
วค.407 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 2        3 (3-0-6) 
AE407 Special Topics in Chemical Engineering 2 
  วิชำบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่ำสนใจและทันสมัยทำงวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : Permission from Instructor  
  Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
 
วค.408 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 3        3 (3-0-6) 
AE408 Special Topics in Chemical Engineering III  
  วิชำบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่ำสนใจและทันสมัยทำงวิศวกรรมเคมี  
  Prerequisite : Permission from Instructor 
  Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering. 
 
วค.409 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 4        3 (3-0-6) 
AE409 Special Topics in Chemical Engineering IV  
  วิชำบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
  หัวข้อที่น่ำสนใจและทันสมัยทำงวิศวกรรมเคมี  
  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 ควำมยั่งยืนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน     3 (3-0-6) 
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
   วิชำบังคับก่อน : - 
  พื้นฐำนเกี่ยวกับนิเวศวิทยำเพื่อประโยชน์ส ำหรับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม        
กำรประเมินวัฏจักรชีวิต ลักษณะของมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่ำง  ๆ เกี่ยวกับควำมยั่งยืน
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบที่ยั่งยืน กำรใช้พลังงำนของประเทศไทย   
กำรใช้พลังงำนในภำคขนส่ง กำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรมและอำคำรธุรกิจ แนวทำงกำรพัฒนำพลังงำนที่ยั่งยืน
ส ำหรับประเทศไทย กำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย กำรประหยัดพลังงำน พลังงำนทำงเลือก พลังงำนแสงอำทิตย์ 
พลังงำนลม พลังงำนชีวมวล กำรผลิตเอทำนอล กำรผลิตไบโอดีเซล เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด พลังงำนนิวเคลียร์ 
   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 เธอร์โมไดนำมิกส์         3 (3-0-6) 
AE211 Thermodynamics 
   วิชำบังคับก่อน : - 
   แนะน ำสัญลักษณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในวิชำเธอร์โมไดนำมิกส์ คุณสมบัติของสำรบริสุทธิ์ สมกำรสภำวะของแก๊ส
อุดมคติและแก๊สจริง ควำมสำมำรถกำรอัดตัว แผนภูมิและตำรำงทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและสองทำงเธอร์
โมไดนำมิกส์ เอนโทรปี กำรประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองทำงเธอร์โมไดนำมิกส์ และเอนโทรปี กำรค ำนวณทำง
เธอร์โมไดนำมิกส์ของกระบวนกำรจริง  
  (ส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำอ่ืน) 
   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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ล าดับ

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

1. 3 1000 00768 xx x  รองศำสตรจำรย ์ ภำณุ ด่ำนวำนิชกุล Ph.D 
M.Eng. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

University of Pennsylvania,USA 
University of Delaware, USA. 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

2546 
2541 
2537 

2. 3 1017 00601 xx x ผู้ช่วย 
ศำสตรจำรย ์

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

Chemical Engineering 
 
Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี 

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

2547 
 
2537 
 
2535 

3. 3 1014 00826 xx x ผู้ช่วย 
ศำสตรจำรย ์

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

Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Tokyo Institute of Technology, 
Japan 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

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 
ศำสตรจำรย ์

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 อำจำรย ์ ธนิทธิ์ พิพฒัพันธุ ์ M.S. 
 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Washington University at St. 
Louise, USA 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

2541 
 
2531 

 
   ล ำดับที่ 1-5 เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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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 
ศำสตรจำรย ์

ภำณุ ด่ำนวำนิชกุล Ph.D 
M.Eng. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

University of Pennsylvania, USA 
University of Delaware 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

2546 
2541 
2537 

2. 3 1017 00601 xx x ผู้ช่วย 
ศำสตรจำรย ์

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

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
 
วิศวกรรมเคมี 

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

2547 
2537 
 
2535 

3. 3 1014 00826 xx x ผู้ช่วย 
ศำสตรจำรย ์

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

Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Tokyo Institute of Technology, Japan 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

2548 
2539 
2537 

4. 3 1005 01000 xx x ผู้ช่วย 
ศำสตรจำรย ์

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 อำจำรย ์ ธนิทธิ์ พิพฒัพันธุ ์ MS. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี/เคมีเทคนิค 

Washington University at St.Louise, USA 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

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 รองศำสตร
จำรย์ 

ประภัสสร์ วังศ
กำญจน ์

D.Eng. 
M.S.  
วท.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering  
เทคโนโลยีอำหำรและ 
เทคโนโลยชีีวภำพ 

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

2532 
2528 
2524 

7. 3 1009 00248 xx x รอง
ศำสตรำจำรย ์

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

Chemical Engineering 
Chemical Engineering  
วิศวกรรมเคมี  

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

2543 
2537 
2535 

8. 4 1006 00053 xx x รอง
ศำสตรำจำรย ์

แคทลียำ  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. 
จุฬำลงกรณ์ มหำวทิยำลัย 

2544 
2540 
2537 

9. 3 5599 00130 xx x รอง
ศำสตรำจำรย ์

นุรักษ์ กฤษดำนุรักษ ์ Ph.D. 
 
วศ.บ. 

Chemical and Petroleum 
Refining Engineering 
วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

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

2539 
 
2532 

10. 3 1005 01910 xx x รอง
ศำสตรำจำรย ์

วันวิสำข์  สกลภำพ Ph.D. 
M.S. 
วศ.บ. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

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

2546 
2538 
2536 

11. 3 3020 00235 xx x รอง
ศำสตรำจำรย ์

วรณี  มังคละศิริ 
 

วศ.ด. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2551 
2547 

12. 3 1004 00836 xx x ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

โปรดปรำน สิริธีร-
ศำสน ์

วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีวิศวกรรม 
เคมีเทคนิค (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

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
ศำสตรำจำรย ์

สุพิชชำ  
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
ศำสตรำจำรย ์

ไพรัช  อุศุภรัตน์ 
 

Ph.D. 
 
วศ.บ. 

Environmental System 
Engineering 
วิศวกรรมเคมี 

University  of Regina,Canada 
 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

2552 
 
2540 

15. 3 9098 00880 xx x ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

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

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

Ajou University, South Korea 
สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

2550 
2544 
 
 
2540 

16. 3 1201 00583 xx x ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

มำลี  สันติคุณำภรณ์ 
 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering   
เทคโนโลยปีิโตรเคมี   
เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Oklahoma,U.S.A 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

2544 
2541 
2539 

17. 3 9099 00753 xx x 
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

ภณิดำ  ซ้ำยขวัญ 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
ศำสตรำจำรย ์

พัชรำภรณ์  
วุฒิเจริญมงคล 

Ph.D. 
วท.บ. 

Polymer Science 
วิทยำศำสตร ์(เคมี) 
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

Chulalongkorn University 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

2550 
2546 
 

19. 3 1005 01086 xx x ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

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 
  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตสำขำวิศวกรรมเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้จัดให้มีกำรเรียน 
กำรสอนเก่ียวกับประสบกำรณ์ภำคสนำมไว้ผ่ำนรำยวิชำกำรฝึกงำน และสหกิจศึกษำ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำมีดังนี้ 
  1) ทักษะในกำรปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร ตลอดจนมีควำมเข้ำใจในหลักกำร ควำมจ ำเป็นในกำร
เรียนรู้ทฤษฎีมำกยิ่งขึ้น 
  2) บูรณำกำรควำมรู้ที่เรียนมำเพื่อน ำไปแก้ปัญหำ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่ำง
เหมำะสม 
    3) มีมนุษยสัมพันธ์และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
   4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ และเข้ำใจวัฒนธรรมขององค์กำร ตลอดจนสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสถำน
ประกอบกำรได้ 
  5) มีควำมกล้ำในกำรแสดงออก และน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงำนได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  วิชำฝึกงำน ภำคฤดูร้อน ของปีกำรศึกษำที่ 3  
  วิชำสหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี ภำคกำรศึกษำที่ 2 ของปีกำรศึกษำที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ฝึกงำนในอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 หน่วยกิต ในภำคฤดูร้อน (ประมำณช่วงเดือน
มิถุนำยนถึงเดือนสิงหำคม) โดยนักศึกษำจะเข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำรเต็มเวลำ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 240 ชั่วโมง
ต่อเนื่องกัน 
  4.3.2  นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนในรูปแบบที่ 2 สหกิจศึกษำจะลงทะเบียนเรียนวิชำสหกิจศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำที่ 2 จ ำนวน 6 หน่วยกิต (ประมำณช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนพฤษภำคม) รวมเวลำ 16 สัปดำห์ จัดเต็ม
เวลำใน 1 ภำคกำรศึกษำ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
วค.496 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 1        3 (0-9-0) 
AE496 Research for Undergraduates 1 
วิชำบังคับก่อน : เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และเคยเรียนวิชำบังคับเฉพำะสำขำวิชำวิศวกรรมเคมีตำมโครงสร้ำง 
                    หลักสูตรที่ก ำหนดไว้ ไม่น้อยกว่ำ 43 หน่วยกิต และได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอน  
  นักศึกษำท ำงำนวิจัยในหัวข้อวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือพัฒนำควำมรู้เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสำหกรรม โดยเริ่มต้นจำกกำรทบทวนงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ กำรศึกษำระเบียบวิธีวิจัย และกำรเตรียมข้อเสนอ
โครงงำนวิจัยในรูปแบบที่ก ำหนด กำรวัดผลท ำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำซึ่งจะพิจำรณำจำกคุณภำพของข้อเสนอโครงงำน 
และคณะกรรมกำรสอบซึ่งจะพิจำรณำจำกควำมเข้ำใจของนักศึกษำในงำนวิจัยที่จะท ำและกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย
เบื้องต้นหรือนำเสนอควำมเป็นไปได้ของโครงงำนวิจัย  
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วค.497 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 2        3 (0-9-0) 
AE497 Research for Undergraduates 2 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.496  

นักศึกษำท ำงำนวิจัยต่อเนื่องตำมแผนงำนหรือข้อเสนอโครงงำนวิจัยที่เสนอไว้ในวิชำ วค.496 เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่หรือพัฒนำควำมรู้เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม ก่อนจบวิชำนี ้นักศึกษำต้องเรียบเรียงผลงำนวิจัย
ในรูปแบบปริญญำนิพนธ ์กำรวัดผลท ำโดยอำจำรย์ทีป่รึกษำซึ่งจะพิจำรณำจำกคุณภำพของผลงำนวิจยั และ
คณะกรรมกำรสอบซึ่งจะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนนิงำนวิจยั ควำมเข้ำใจในงำนวิจัยทีท่ ำและกำรน ำเสนอผลงำนวจิัย  
 
วค.498 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 3        3 (0-9-0) 
AE498 Research for Undergraduates 3 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วค.497 หรือเรียนพร้อมกับ วค.497 แต่ต้องได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ผู้สอนให้เรียน 
           พร้อมกันได้ 
  นักศึกษำท ำงำนวิจัยต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมจำกงำนวิจัยที่ท ำในวิชำ วค.497 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ใหม่หรือพัฒนำควำมรู้เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม ก่อนจบวิชำนี้ นักศึกษำต้องเรียบเรียงผลงำนวิจัย 
ในรูปแบบปริญญำนิพนธ์และในรูปแบบของบทควำมที่พร้อมจะเผยแพร่สู่ภำยนอก ในกรณีที่เรียนพร้อมกับ 
วค.497 ให้ท ำปริญญำนิพนธ์มำเพียงฉบับเดียวโดยมีเนื้อหำครอบคลุมทั้ง วค.496 และ วค.497 กำรวัดผลท ำ 
โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำซึ่งจะพิจำรณำจำกคุณภำพของผลงำนวิจัย และคณะกรรมกำรสอบซึ่งแต่งตั้ งโดยภำควิชำฯ 
ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัยของนักศึกษำด้วยมำตรฐำนของงำนวิจัยที่ภำควิชำฯ ก ำหนด 
  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีควำมคิดเป็น ท ำเป็น มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
  5.2.2 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่ส ำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน เนื้อหำสำขำที่เรียน

และเก่ียวข้อง 
  5.2.3 สำมำรถวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง 
  5.2.4 สำมำรถสืบค้นข้อมูล และ แสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
  5.2.5 รู้จักบทบำทและหน้ำที่ และ มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนตำมที่มอบหมำยในงำนกลุ่ม 
  5.2.6 สำมำรถสื่อสำรข้อมูลทั้งกำรพูด กำรเขียนและกำรสื่อควำมหมำยได้อย่ำงดี 
 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 ของปีกำรศึกษำที่ 4 
 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
              วค.496 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 1    3  หน่วยกิต 
              AE496 Research for Undergraduates  1  
              วค.497 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 2    3  หน่วยกิต 
              AE497 Research for Undergraduates  2 
     วค.498 กำรวิจัยระดับปริญญำตรี 3    3  หน่วยกิต 
              AE498 Research for Undergraduates  3 
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 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 มอบหมำยอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรวิจัยให้นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
  5.5.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำในกำรเลือกหัวข้อ และ กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ และ ประเมินผล  
  5.5.3 เตรียมควำมพร้อมเพื่อฝึกฝนให้รู้จักกำรค้นคว้ำข้อมูลทำงวิชำกำร กำรวำงแผนกำรวิจัย กำรออกแบบ

กำรทดลอง เขียนรำยงำน และวิธีเสนอรำยงำน ต่อที่ประชุม นักศึกษำจะต้องส่งรำยงำนเป็นรูปเล่มและน ำเสนอ
ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร รำยงำนจะต้องมีเนื้อหำเก่ียวข้องกับกำรวิจัย  

 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ผู้ประสำนงำนรำยวิชำก ำหนดหัวข้อและเกณฑ์กำรประเมินผล โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลแต่ละ

รำยวิชำ และแจ้งหัวข้อและเกณฑ์กำรประเมินผล ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำ กรรมกำรสอบ และผู้เรียนทรำบล่วงหน้ำ 

   5.6.2 ผู้เรียนประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเองตำมแบบฟอร์ม 
  5.6.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำร ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแบบฟอร์ม 
  5.6.4 ผู้เรียนน ำเสนอผลกำรศึกษำและรับกำรประเมินโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำร ซึ่งเข้ำร่วมฟัง

กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
  5.6.6 อำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำร น ำคะแนนทุกส่วนมำประกอบเพื่อประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
       1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ - กระตุ้นนักศึกษำในหลักสตูรด้วยกำรจัดสอบวัดระดบั

ภำษำอังกฤษของนักศึกษำด้วยข้อสอบที่ได้มำตรฐำน 
- นักศึกษำฝึกฝนกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรอ่ำน และกำร
เขียนในวิชำสัมมนำและวชิำกำรเขียนบทควำมทำงวิศวกรรม
เคมี 

ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในกำรแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมเคมี 

- กำรสอดแทรกวิธีกำรแก้ปัญหำโดยใช้คอมพิวเตอร์ในวิชำ
ต่ำงๆ ในหลักสูตร 
- กำรจัดอบรมเตรียมควำมพร้อมสำหรับนักศึกษำที่กำลังจะ
ไปฝึกงำนก่อนเปิดภำคฤดูร้อนของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 
- กำรจัดซื้อโปรแกรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรแก้ปัญหำ
ของนักศึกษำ 

ควำมเป็นผูน้ ำทำงวิชำกำร - กำรจัดกำรประกวดกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรซึ่งได้
จำกกำรทำวิจัยของกลุ่มนักศึกษำ 
- กำรจัดให้มีกำรติวหรือสอนเสริมโดยนักศึกษำด้วยกนัเอง 
เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ทีไ่ดเ้รียนมำและฝึกควำมเป็นผู้น ำ
ทำงวชิำกำร รวมถึงสง่เสริมควำมมีน้ ำใจระหว่ำงเพื่อน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  การพัฒาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1 ) มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  (2)  มีควำมเป็นธรรม 
  (3)  มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวินัย 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ 
  (6)  มีจิตอำสำ 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  เรียนจำกบทบำทสมมติ และกรณีตัวอย่ำงที่ครอบคลุมประเด็นปัญหำดำ้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (2)  บรรยำยและอภิปรำย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรำยวิชำ 
  (3)  มอบหมำยงำนกำรศึกษำคน้คว้ำด้วยตนเองเป็นรำยบุคคล 
  (4)  มอบหมำยกำรศึกษำค้นควำ้เป็นกลุ่ม 

(5)  กรณีศึกษำและกำรมีส่วนรว่มในกำรวิเครำะห์และให้ควำมเห็นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
  (6)  กำรสอดแทรกคุณธรรมในรำยวิชำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
  (7)  จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
  (8)  กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณจ์ริง 
  (9)  จัดโครงกำรพัฒนำแนวคิดด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (10) จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องควำมรับผิดชอบทั้งในชัน้เรียน และนอกชั้นเรียน 
   (11) แฟ้มสะสมงำน 
   (12) กรณีศึกษำกำรเป็นแบบอยำ่งที่ดีของวิชำชีพต่ำงๆ 
    (13) จัดโครงกำรพัฒนำแนวคิดด้ำนจิตอำสำ 
   (14) ก ำหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนำจิตอำสำ 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) กำรประเมินแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษำประเมนิตนเอง เพื่อน อำจำรย์ 
    - ก่อนเรียน 
    - ระหว่ำงเรียน 
    - หลังกำรเรียน/กิจกรรม 
   (2) ประเมินโดยกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น 
   (3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
   (4) นักศึกษำท ำบนัทึกประสบกำรณ์จำกกำรเรียนในชัน้เรียน และประสบกำรณ์จำกสังคม 
   (5) กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำตนเองก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน  
   (6) ประเมินจำกภำระงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำย 
   (7) ประเมินจำกระยะเวลำในส่งงำนตำมก ำหนด 
   (8) กำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำชัน้เรียนและกำรสง่งำนตำมก ำหนดระยะเวลำ 
   (9) ประเมินโดยใช้กำรสังเกต 
   (10) ประเมินกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำตนเอง 
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 2.1.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำงในหลักกำรและทฤษฎีองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง 
  (2) สำมำรถวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
  (3) สำมำรถน ำควำมรู้ หลักกำร ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเเหมำะสม 
  (4) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และศำสตร์ต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) กำรบรรยำย/อภิปรำยในกำรให้ควำมรู้ในทฤษฎีควำมรู้ 
  (2) กำรสอนแบบบูรณำกำรควำมรู้ของศำสตร์ต่ำงๆที่เก่ียวข้องสมัพันธ์กัน 

(3) กำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
  (4) กำรท ำแผนที่ควำมคิด 
  (5) ให้มีกำรคิดวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำ/คิดวิธีแก้ปัญหำ 
  (6) เน้นกำรสอน กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเปน็หลัก 
  (7) กำรท ำรำยงำน/โครงงำน 
  (8) กำรระดมสมองเพื่อกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรน ำไปประยุกตใ์ช้ 
  (9) กำรศึกษำด้วยตนเองเก่ียวกับควำมสัมพนัธ์ของศำสตร์ต่ำงๆ 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) กำรท ำรำยงำนและกำรน ำเสนองำน 
  (2) กำรประเมินผลสัมฤทธิโ์ดยกำรสอบ 
  (3) กำรท ำรำยงำน/กำรค้นคว้ำ 
  (4) กำรส่งงำนและกำรน ำเสนองำน 
  (5) กำรน ำเสนอรำยงำน กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
  (6) แบบฝึกหัด 
  (7) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยกำรสอบ กำรท ำรำยงำน 
  (8) ประเมินโดยกำรสอบ/แนวควำมคิด และควำมเข้ำใจ 
 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  (1) สำมำรถค้นคว้ำข้อมูลได้อยำ่งเป็นระบบ 
  (2) สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ประเมินทำงเลือก และเสนอแนะวธิีกำรแก้ไขปัญหำและผลกำร
ตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม 
  (3) มีควำมคิดริเริ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีควำมคิดในเชิงบวก 
  (4) มีควำมใฝ่รู้ ติดตำมกำรเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) กำรสอนที่เนน้ผู้เรียน โดยใชป้ัญหำเป็นหลัก 
    (2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปควำมรู้จำกควำมคิดทีไ่ด้เรียน 
    (3) กำรระดมสมอง 
    (4) กำรแสดงบทบำทสมมต ิ
    (5) จัดกิจกรรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำได้ฝึกวิเครำะห์ 
    (6) ปัญหำ และเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงน้อย 1กิจกรรม/วิชำ 
    (7) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเปน็หลัก 
    (8) กระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบให้สัมผัสปัญหำ (problem- based learning) 
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    (9) ลงมือปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำด้วยกำรให้ท ำโครงงำน (project-based learning) 
    (10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

    (11) บรรยำย/อภิปรำย 
    (12) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทศันะควำมคิดเชงิบวกในมุมมองของผู้เรียน และสังคม 
    (13) กำรเปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
    (14) กำรมอบหมำยงำน 
    (15) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) กำรประเมินกำรคิดวิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ 
    (2) กำรจัดระบบควำมคิด 
    (3) กำรประเมินจำกกำรน ำเสนอรำยงำน/โครงงำน 
    (4) กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
    (5) โครงงำน/ผลงำน 
   (6) กำรทดสอบ/กำรสอบเกี่ยวกับระบบควำมคิด ควำมเชื่อมโยง และเหตุผล 
   (7) กำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรเสนอแนวทำง 
    (8) กำรประเมินแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษำประเมนิตนเอง เพื่อน อำจำรย์ 
     - ก่อนเรียน 
     - ระหว่ำงเรียน 
     - หลังกำรเรียน/กิจกรรม 
    (9) กำรประเมินจำกรำยงำน 
     
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับควำมแตกต่ำง 
  (2) มีควำมเป็นผู้น ำและกลำ้ท ำ กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (3) มีควำมรับผิดชอบในงำน ในหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำย 
  (4) มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวั กำรควบคุมอำรมณ์และควำมอดทน 
  (5) ใช้สิทธิเสรีภำพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีควำมเป็นพลเมืองดี 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   (1) กำรมอบหมำยงำนให้ท ำงำน/โครงงำนกลุ่ม 
   (2) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปัญหำตำ่งๆ 
   (3) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเร่ืองภำวะผู้น ำ 
   (4) กำรสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
   (5) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพึ่งตนเอง 
   (6) กำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
   (7) กำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น 
   (8) กำรบรรยำย/กำรอภิปรำย ยกตัวอย่ำงผลกระทบในเร่ืองสทิธิ เสรีภำพ 
   (9) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปัญหำของชุมชนของผู้เรียน 
   (10) สอนและฝึกปฎิบัติเก่ียวกับกำรเคำรพสิทธิของผู้อ่ืน ควำมแตกต่ำงของบุคคล เคำรพหลักควำม
เสมอภำค กำรเคำรพกติกำ 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) ประเมินจำกกำรสังเกต พฤติกรรม 
   (2) ประเมินควำมสำมำรถในกำรแสดงออกในบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมในในบทบำทภำวะผูน้ ำ 
และผู้ตำมในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 
   (3) นักศึกษำประเมนิตนเอง 
   (4) ประเมินตำมใสภำพจริงจำกผลงำน 
   (5) ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วม กำรยอมรับกำรแสดงออกในเร่ืองกำรใช้สิทธิเสรีภำพ 
   (6) ประเมินจำกผลงำน/รำยงำน/ที่ได้รับมอบหมำย 
 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีควำมรู้ทักษะในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำตำ่งประเทศ 
  (2) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรสื่อสำรได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
  (3) มีทักษะในกำรคิดค ำนวณ 
  (4) มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์เชิงคณิตศำสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและน ำเสนอข้อมูล 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) บรรยำย/อภิปรำย 
(2) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง 

  (3) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
  (4) กำรน ำเสนอ/รำยงำนหนำ้ชัน้ เรียน 
  (5) กำรน ำเสนองำนโดยใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย 
  (6) กำรฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้ำนกำรคิดค ำนวณ จำกกำรยกตัวอย่ำง 
  (7) กำรก ำหนดสถำนกำรณ์จ ำลองในกำรท ำโครงกำร 
  (8) กำรใช้กรณีศึกษำเชิงคณิตศำสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และกำรน ำเสนอข้อมูล 
  (9) กำรท ำวิจัย 

3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) กำรประเมินผลงำน/โครงกำรที่ได้รับมอบหมำย 
(2) กำรประเมินทักษะกำรสื่อสำร กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน 
(3) กำรน ำเสนองำน/ทักษะควำมเข้ำใจ 
(4) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบ 
(5) กำรท ำรำยงำน/โครงงำน 
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2.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ 
2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

    1)  ผลการเรียนรู้ด้านนคุณธรรม  จริยธรรม 
  1) เข้ำใจและซำบซึง้ในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคำ่ของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต  
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่ำง ๆ ของ 
องค์กรและสังคม  
              3) มีภำวะควำมเปน็ผูน้ ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเปน็หมู่คณะ สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตำมล ำดับ 
ควำมส ำคัญ เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทัง้เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  
              4) สำมำรถวิเครำะห์และประเมนิผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  
สังคมและสิง่แวดล้อม  
              5) มีจรรยำบรรณทำงวชิำกำรและวิชำชีพ และมีควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวชิำชีพ รวมถึง 
เข้ำใจถึงบริบททำงสังคมของวิชำชีพวิศวกรรมในแต่ละสำขำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน  
               2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เน้นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำตลอดจนกำรแต่งกำยที่เปน็ไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย นักศึกษำ
ต้องมีควำมรับผิดชอบโดยในกำรท ำงำนกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำกลุ่มและกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม  มี
ควำมซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบหรือลอกกำรบ้ำนของผู้อ่ืน เป็นต้น  นอกจำกนี้อำจำรย์ผู้สอนทุก
คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกำรสอนทุกรำยวิชำ รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น กำรยกย่องนักศึกษำที่ท ำดี ท ำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ  

2) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนกัศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนด  

ระยะเวลำที่มอบหมำย และกำรร่วมกิจกรรม 
2)    ประเมินจำกกำรมีวนิัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3)    ปริมำณกำรกระท ำทุจริตในกำรสอบ 
4)    ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำย  

 2.2.2  ความรู้ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงคณิตศำสตร์พื้นฐำน วิทยำศำสตร์พื้นฐำน วิศวกรรมพื้นฐำน และ 
เศรษฐศำสตร์ เพื่อกำรประยุกต์ใช้กับงำนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ที่เก่ียวข้อง และกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี  
   2) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่ส ำคัญ ทัง้ในเชิงทฤษฎีและปฏบิัติ ในเนื้อหำของ 
สำขำวชิำเฉพำะด้ำนทำงวิศวกรรม  
   3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวชิำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
   4) สำมำรถวิเครำะห์และแก้ไขปญัหำ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่ 
เหมำะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
   5) สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำวชิำของตน ในกำรประยุกต์แก้ไขปัญหำในงำนจริงได้ 

 
              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้กำรเรียนกำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และประยุกต์ทำงปฎิบัติ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวิชำ  นั้น   ๆ  นอกจำกนี้ควรจัดให้มีกำรเรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริงโดยกำรศึกษำดูงำนหรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิเศษเฉพำะเรื่อง 
ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 
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              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ในด้ำนต่ำง ๆ คือ 
(1) กำรทดสอบย่อย 
(2) กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 
(3) ประเมินจำกรำยงำนที่นักศึกษำจัดท ำ 
(4) ประเมินจำกแผนธุรกิจหรือโครงกำรที่น ำเสนอ 
(5) ประเมินจำกกำรน ำเสนอรำยงำนในชัน้เรียน 
(6) ประเมินจำกรำยวิชำสหกิจศึกษำ  

      2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1)  มีควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่ดี 
  2)  สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และ สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร 
  3)  สำมำรถคิด วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำด้ำนวิศวกรรมได้อย่ำงมีระบบ รวมถึงกำรใช้ข้อมูล 
 ประกอบกำรตัดสนิใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ  
    4) มีจินตนำกำรและควำมยืดหยุ่นในกำรปรบัใช้องค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องอย่ำงเหมำะสม ในกำรพฒันำ
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ควำมรู้จำกเดิมได้อย่ำงสรำ้งสรรค์  
    5) สำมำรถสบืค้นข้อมูลและแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษำทำงกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 
(2) กำรอภิปรำยกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษำมีโอกำสปฏิบตัิจริง 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรปฏิบัติของนักศึกษำ เช่น ประเมินจำกกำรน ำเสนอ 

รำยงำนในชั้นเรียน กำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์ เป็นต้น  
  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนทีห่ลำกหลำย และสำมำรถสนทนำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำตำ่งประเทศได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ สำมำรถใช้ควำมรู้ในสำขำวิชำชีพมำสื่อสำรต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมำะสม 
    2) สำมำรถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ทั้งสว่นตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยำ่งพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
    3) สำมำรถวำงแผนและรับผิดชอบในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทำง 
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
    4) รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนตำมที่มอบหมำย ทั้งงำนบุคคลและงำน
กลุ่มสำมำรถปรบัตัวและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผูน้ ำและผู้ตำมได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ สำมำรถวำงตวัได้อย่ำง
เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ 
    5) มีจิตส ำนึกควำมรับผดิชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกำรรักษำสภำพแวดล้อมตอ่ 
สังคม  
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              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใช้กำรสอนที่มีกำรก ำหนดกิจกรรมให้มีกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำนกับผู้อ่ืนข้ำม

หลักสูตร หรือต้องค้นคว้ำหำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบกำรณ์ โดยมีควำมคำดหวังในผลกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สำมำรถท ำงำนกับผู้อืน่ได้เปน็อย่ำงดี 
(2) มีควำมรับผิดชอบต่องำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
(3) สำมำรถปรบัตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงำนได้เปน็อย่ำงดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงำนในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภำวะผูน้ ำ 

              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มในชั้นเรียน และ 

สังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และควำมครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
   2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพได้เป็นอย่ำงดี 
  2) มีทักษะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำรแสดงสถิติประยุกต์ต่อกำร 
แก้ปัญหำที่เก่ียวข้องได้อย่ำงสรำ้งสรรค์  
  3) สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทนัสมัยได้อย่ำงเหมำะสมและมี 
ประสิทธิภำพ 
  4) มีทักษะในกำรสื่อสำรข้อมูลทั้งทำงกำรพูด กำรเขียน และกำรสื่อควำมหมำยโดยใช้สัญลักษณ์ 
  5) สำมำรถใช้เคร่ืองมือกำรค ำนวณและเครื่องมือทำงวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชำชพีในสำขำ 
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
              2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์จ ำลอง  
และสถำนกำรณ์เสมือนจริง และน ำเสนอกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม เรียนรู้เทคนิคกำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
หลำกหลำยสถำนกำรณ์ 
              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   ประเมินจำกเทคนิคกำรน ำเสนอโดยใช้ทฤษฎี กำรเลือกใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หรือคณิตศำสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(2)  ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ถึงข้อจ ำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้เครื่องมือต่ำงๆ กำร
อภิปรำย กรณีศึกษำต่ำง ๆ ที่มีกำรน ำเสนอต่อชั้นเรียน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 

 ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้   
 3.1 วิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม   

 1)  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 2)  มีควำมเป็นธรรม 
 3)  มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4)  มีวินัย 
 5)  มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ 
 6)  มีจิตอำสำ 

  3.1.2  ความรู้  
 1)  มีควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำงในหลักกำรและทฤษฎีองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง 
 2)  สำมำรถวิเครำะห์อย่ำงเปน็ระบบ 
 3)  สำมำรถน ำควำมรู้ หลักกำร ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเเหมำะสม 
 4)  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และศำสตร์ต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม 
  3.1.3  ทักษะทางปัญญา   
 1)  สำมำรถค้นควำ้ข้อมูลได้อยำ่งเป็นระบบ 
 2)  สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ประเมินทำงเลือก และเสนอแนะวธิีกำรแก้ไขปัญหำและผลกำรตัดสินใจได้ 
อย่ำงเหมำะสม 
 3)  มีควำมคิดริเริ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีควำมคิดในเชิงบวก 
 4)  มีควำมใฝ่รู้ ติดตำมกำรเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  3.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับควำมแตกตำ่ง 
  2) มีควำมเป็นผูน้ ำและกลำ้ท ำ กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
  3) มีควำมรับผิดชอบในงำน ในหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำย 
  4) มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว กำรควบคุมอำรมณ์และควำมอดทน 
  5) ใช้สิทธิเสรีภำพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีควำมเปน็พลเมืองดี 
  3.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  มีควำมรู้ทักษะในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำตำ่งประเทศ 
  2)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำร สื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  3)  มีทักษะในกำรคิดค ำนวณ 
  4) มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์เชงิคณิตศำสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและน ำเสนอข้อมูล 
 3.2 วิชาเฉพาะ  
        3.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
     1)  เข้ำใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่ำของระบบคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
   2)  มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่ำง ๆ ขององค์กร
แสะสังคม 
  3) มีภำวะควำมเปน็ผูน้ ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเปน็หมู่คณะ สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผุ้อ่ืน รวมทัง้เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
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  4) สำมำรถวิเครำะห์และประเมินผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5) มีจรรยำบรรณทำงวชิำกำรและวิชำชีพ และมีควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวชิำชีพ รวมถึงเข้ำใจถึง
บริบททำงสงัคมของวิชำชีพวิศวกรรมในแต่ละสำขำตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุัน 
  3.2.2 ความรู้ 
  1) มีควำมรู้และเข้ำใจทำงคณิตศำตร์พื้นฐำน วิทยำศำสตร์พื้นฐำน วิศวกรรมพื้นฐำน และเศรษฐศำสตร์ เพื่อ
กำรประยุกต์ใช้กับงำนทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตร์ที่เก่ียวข้อง และกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี 
  2) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่ส ำคัญ ทัง้ในเชิงทฤษฎีและปฏบิัติ ในเนื้อหำของสำขำวชิำ
เฉพำะด้ำนทำงวิศวกรรม 
  3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวชิำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4) สำมำรถวิเครำะห์และแก้ไขปญัหำ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมำะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  5) สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำวชิำของตน  ในกำรประยุกต์แก้ไขปัญหำในงำนจริงได้ 
  3.2.3  ทักษะทางปัญญา 
  1) มีควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่ดี 
  2) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัยหำตำมควำมเหมำะสม 
  3) สำมำรถคิด วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำด้ำนวิศวกรรมได้อย่ำงมีระบบ รวมถึงกำรใช้ข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
  4) มีจินตนำกำรและควำมยืดหยุ่นในกำรปรบัใช้องค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องอย่ำงเหมำะสม ในกำรพฒันำ
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ควำมรู้จำกเดิมได้อย่ำงสรำ้งสรรค์ 
  5) สำมำรถสบืค้นข้อมูลและแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนทีห่ลำกหลำย และสำมำรถสนทนำทั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ สำมำรถใช้ควำมรู้ในสำขำวิชำชีพมำสื่อสำรต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมำะสมสำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ 
  2) สำมำรถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ทั้งสว่นตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอยำ่งพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ไข
ปัญหำสถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ 
  3) สำมำรถวำงแผนและรบัผิดชอบในกำรพฒันำกำรเรียนรู้ทัง้ของตนเอง และสอดคล้องกบัทำงวชิำชพีอย่ำงต่อเนื่อง 
  4) รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนตำมที่มอบหมำย ทั้งงำนบุคคลและงำนกลุ่ม  
สำมำรถปรบัตัวและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐำนะผูน้ ำและผู้ตำมได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ สำมำรถวำงตัวได้อย่ำง
เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ 
  5) มีจิตส ำนึกควำมรับผดิชอบดำ้นควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกำรรักษำสภำพแวดล้อมตอ่สังคม 
  3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพได้เป็นอย่ำงดี 
  2) มีทักษะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำรแสดงสถิติประยุกต์ต่อกำรแก้ปัญหำที่
เก่ียวข้องได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
  3) สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทนัสมัยได้อย่ำงเหมำะสมและประสิทธิภำพ 
  4) มัทักษะในกำรสื่อสำรข้อมูลทั้งทำงกำรพูด กำรเขียน และกำรสื่อควำมหมำยโดยใช้สัญลักษณะ 
  5) สำมำรถใช้เคร่ืองมือกำรค ำนวณและเครื่องมือทำงวิศวกรรม  เพื่อประกอบวิชำชพีในสำขำวศิวกรรมที่
เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

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  ทักษะชีวิตทำงสังคม                        
มธ.108  กำรพัฒนำและจดักำรตนเอง                        
-หมวดสังคมศาสตร์                        
มธ.100  พลเมืองกับกำรลงมือแก้ไข
ปัญหำ                        

มธ.101  โลก อำเซียน และไทย                        
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิด
ผู้ประกอบกำร                        

-หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือ คอมพิวเตอร์ 

                       

มธ.103  ชีวิตกับควำมยั่งยนื                        
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับกำรแก้ปัญหำ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

 

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  เคมีพื้นฐำน               

   
      

วท.173  ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน             
     

 
    

 
วพ.101  กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวิชาเฉพาะ:วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

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 ำหรับวิศวกร 1             

  
    

     
 

 
วท.134  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2             

  
    

     
 

 
วท.183  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1             

  
    

     
 

 
วท.184  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2             

  
    

     
 

 
ค.111  แคลคูลัสพื้นฐำน   

          
      

 
    

 
 

ค.112  เรขำคณิตวิเครำะห์และแคลคูลัส
ประยุกต ์   

          
      

 
    

 
 

ค.214  สมกำรเชิงอนุพันธ์    
       

    
 

    
      

พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                          
วก.100  กรำฟฟิกวิศวกรรม                          
วย.100  จริยธรรมส ำหรับวิศวกร                          
วย.101 ควำมรู้เบื้องต้นทำงวชิำชีพ
วิศวกรรมศำสตร์                     

     

วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

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  เคมีวิเครำะห์และเคมีเชิงฟิสิกส์พืน้ฐำน                          
วค.200 เคมีอินทรีย์และชีวเคมี                          
วค.201 เคมีประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.205 สมดุลมวลสำรและพลังงำน                          
วค.211 เธอร์โมไดนำมิกส ์                          
วค.213 เธอร์โมไดนำมิกสส์ ำหรับวิศวกรรมเคมี 1                          
วค.233 กลศำสตร์ของไหลส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.250 คณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.280 กำรเขียนเชิงเทคนิคส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.284 ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวศิวกรรมเคมี 1                          
วค.285 ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับวศิวกรรมเคมี 2                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

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 กำรถ่ำยเทควำมร้อนส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.314 เธอร์โมไดนำมิกสส์ำหรับวิศวกรรมเคมี 2                          
วค.315 วิศวกรรมปฏิกิริยำ                          
วค.320 กำรบ ำบัดของเสียจำกอุตสำหกรรม                          
วค.323 ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเคมี                          
วค.334 กำรถ่ำยโอนมวลส ำหรบัวิศวกรรมเคมี                          
วค.335 กระบวนกำรแยกส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.371 กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชมโรงงำน                          
วค.372 พื้นฐำนอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเคมี                          
วค.373 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรมเคมี                          
วค.381 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 1                          
วค.382 กำรฝึกงำน                          
วค.461  พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม                          
วค.474 กำรออกแบบกระบวนกำรผลิตและโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี                          
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

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 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2                          
     2)  วิชาบังคับนอกสาขาหรือนอกคณะ                          
วย.202 กลศำสตร์วิศวกรรม - สถิตยศำสตร ์                          
วอ.261 สถิติวิศวกรรม                          
2.  กลุ่มวชิาเลือกทางวิศวกรรม                          
     1) วิชาบังคับเลือก                          
รูปแบบที่ 1 การวิจัย                          
วค.496 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี1                          
วค.497 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี2                          
วค.498 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี3                          
รูปแบบที่ 2  สหกจิศึกษา                          
วค.596 กำรเตรียมสหกิจศึกษำวิศวกรรมเคม ี                          
วค.597 สหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี                          
      2)   วิชาเลือก                          
กลุ่มพลังงาน                          
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                          
วค.317 อุตสำหกรรมปิโตรเคม ี                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

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 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยำ                          
วค.319 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงสะอำด                          
วค.376 กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์พลังงำน                          
กลุ่มสิ่งแวดล้อม                          
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ                          
วค.327 กำรประเมินวฏัจักรชีวิตของผลิตภณัฑ ์                          
วค.328 กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตส ำหรับกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 

                         

วค.329 กำรจัดกำรคำร์บอนส ำหรบัภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม                          
วค.336  เทคโนโลยีกำรท ำน้ ำบริสทุธ์ิ                          
วค.426 กำรออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ                          
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ.                          
วค.428 กำรเก็บกลับคืนทรัพยำกรและกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม                          
กลุ่มวัสดุศาสตร์                          
วค.306 เคมีอนินทรีย ์                          
วค.307 วิทยำศำสตรส์ำรลดแรงตงึผิว                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง 

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 ำหรับอุตสำหกรรม                          
วค.347 เคมีวัสดุขั้นสูง                          
วค.348 กำรกัดกร่อนและกำรปอ้งกันกำรกัดกร่อน                          
วค.349 นำโนเทคโนโลยีเบื้องตน้                          
วค.447 เทคโนโลยพีอลิเมอร์                          
กลุ่มคณิตศาสตร์ การจ าลอง การออกแบบ และการจัดการ                          
วค.356 เธอร์โมไดนำมิกส์ระดบัโมเลกุลและกำรจ ำลองระบบโดย
คอมพิวเตอร์ 

                         

วค.357 MATLAB ส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.358 กำรแก้ไขปัญหำกำรควบคุมของโรงงำน                          
วค.359 กำรจ ำลองกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี                          
วค.378 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับงำนทำงวิศวกรรม                          
วค.377 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคมี 1 

                         

วค.378 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับงำนทำงวิศวกรรม                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง  

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 กำรใช้งำนแอสเปนพลสัเพื่อกำรจ ำลอง
กระบวนกำร 

          
  

             

วค.476 กำรประยุกต์วิศวกรรมเคมีเพื่อกระบวนกำร
แปรรูปอำหำร 

                         

วค.477 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2 

                         

 วค.478 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคม ี

                         

กลุ่มเทคโนโลยีชีวภำพ และวทิยำศำสตรส์ุขภำพ                          
วค.366 ชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรมเคมี                          
วค.367 วิศวกรรมชีวเคมี                          
กลุ่มอื่นๆ                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะด้าน 
  ควำมรับผิดชอบหลัก          ควำมรับผิดชอบรอง  

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 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิโตร
เคมี 2 

                         

กลุ่มอื่นๆ                          
วค.406 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 1                          
วค.407 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 2                          
วค.408 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 3                          
วค.409 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 4                          
วิชาที่เปิดให้สาขาวิชาอื่น ๆ                          
วค.106  ควำมยั่งยืนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน                          
วค.211 เธอร์โมไดนำมิกส ์                          
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 กำรวัดผล ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2561 
ข้อ 35-48 
 1.2 กำรวัดผลรำยวิชำที่มีค่ำสะสมแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อค่ำระดับ ดังนี้ 

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  กำรวัดผลวชิำ วค.382 กำรฝึกงำน และ วย.100 จริยธรรมส ำหรับวิศวกร แบ่งเปน็ 2 ระดับ คือ ระดับ 

5 (ใช้ได้) และ U (ใช้ไมไ่ด้) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก ำหนดระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำบนัอุดมศึกษำที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจตรงกันทั้งสถำบัน และน ำไปด ำ เนินกำรจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภำยนอกจะต้องสำมำรถตรวจสอบได้ กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำควรให้นักศึกษำประเมินกำรเรียนกำร
สอนในระดับรำยวิชำ มีคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมแผนกำรสอน กำรทวนสอบ
ในระดับหลักสูตรสำมำรถท ำได้โดยมีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำบันกำรศึกษำ ด ำเนินกำรทวนสอบมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้และรำยงำนผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  กำรก ำหนดกลวิธีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ควรเน้นกำรท ำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของกำร
ประกอบอำชีพของบัณฑิตที่ท ำอย่ำงต่อเนื่องและน ำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน และ 
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพของหลักสูตรและหน่วยงำนโดยองค์กำรระดับสำกล โดยกำรวิจัย
อำจจะด ำเนินกำร ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
  (1) ภำวกำรณ์ได้งำนท ำของบัณฑิต ประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบกำรศึกษำ ในด้ำนของระยะเวลำในกำร
หำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำรประกอบอำชีพ  
  (2) กำรตรวจสอบจำกผู้ประกอบกำร โดยกำรขอเข้ำสัมภำษณ์ หรือ กำรตอบแบบสอบถำม เพื่อประเมิน
ควำมพึงพอใจในบัณฑิตที่จบกำรศึกษำและเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ ในคำบระยะเวลำต่ำง ๆ  
  (3) กำรประเมินต ำแหน่งและหรือควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบัณฑิต 
  (4) กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอ่ืน ๆ โดยกำรส่งแบบสอบถำม เมื่อมีโอกำสในระดับควำมพึงพอใจในด้ำน
ควำมรู้ ควำมพร้อม และสมบัติด้ำนนอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบกำรศึกษำ และ เข้ำศึกษำเพื่อปริญญำที่สูงขึ้นใน
สถำนศึกษำนั้น ๆ   
  (5) กำรประเมินจำกบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในแง่ของควำมพร้อม และควำมรู้จำกสำขำวิชำที่เรียน 
รวมทั้งสำขำอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกำสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในกำรปรับหลักสูตรให้ดีขึ้นด้วย  
  (6) ควำมเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ที่มำประเมินหลักสูตร หรือเป็นอำจำรย์พิเศษ ต่อควำมพร้อมของ
นักศึกษำในกำรเรียน และ สมบัติอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ และ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของนักศึกษำ  
  (7) ผลชี้วัดของนักศึกษำที่จะวัดเป็นรูปธรรม เพื่อประเมินผลกำรศึกษำได้ อำทิเช่น จ ำนวนผลงำนที่ได้ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวนกำรได้รับใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม จ ำนวนที่ศึกษำต่อในระดับสูง จ ำนวนกิจกรรมกำร
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชำติ จ ำนวนกิจกรรมอำสำสมัครในองค์กำรที่ท ำประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 นักศึกษำได้ศึกษำรำยวชิำตำ่ง ๆ ครบตำมโครงสร้ำงหลักสตูร  และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 148 หน่วยกิต  
 3.2 ได้ค่ำระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 (จำกระบบ 4 ระดับคะแนน)  
     3.3 ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ก ำหนด 
     3.4 นักศึกษำต้องสอบได้คะแนน TU-GET ไม่ต่ ำกว่ำ 300 คะแนน  ในช่วงเวลำที่เปน็นักศึกษำของหลักสูตร

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1)  มีกำรปฐมนิเทศแนะแนวกำรเป็นครูแก่อำจำรย์ใหม่ ให้มีควำมรู้และเข้ำใจนโยบำยของมหำวิทยำลัยและ 

คณะฯ ตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน  
  2)  ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำง

ต่อเนื่อง กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวชิำกำรกับองค์กรต่ำง ๆ  
  3)  สนับสนุนให้อำจำรย์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในกรณีที่ถึงเกณฑ์ที่สำมำรถจะขอได้  
2. การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1)  ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำง

ต่อเนื่อง กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กำรต่ำง ๆ กำร
ประชุม วิชำกำรทั้งในประเทศ และ หรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์   

  2)  กำรเพิ่มพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้มีควำมทันสมับ โดยกำรจัดอบรม
เก่ียวกับ กำรพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และกำรประเมินผล   

  3)  ส่งเสริมอำจำรย์ให้จัดท ำต ำรำ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอนในวิชำที่เป็นผู้สอนประจ ำ 
หรือ บำงส่วน เพื่อเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์   

  4)  สนับสนุนให้อำจำรย์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในกรณีที่ถึงเกณฑ์ที่สำมำรถจะขอได้  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  1) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และคุณธรรม   
  2)  มีกำรกระตุ้นอำจำรยท ำ ผลงำนทำงวชิำกำรสำยตรงในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี   
  3)  ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและมีควำมเชี่ยวชำญ

ในสำขำวชิำชีพเปน็รอง   
  4)  จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรท ำวิจัย   
  5)  จัดให้อำจำรย์ทุกคนเข้ำร่วมกลุ่มวิจัยต่ำง ๆ ของคณะ   
  6)  จัดให้อำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรตำ่ง ๆ ของคณะฯ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก ำหนดระบบและวิธกีำรประกันคุณภำพหลักสตูรในแต่ละประเดน็ ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

1.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติอำจำรย์ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 และ เป็นไป
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ก ำหนดโดยสภำวิศวกรรม 

2. บัณฑิต 
2.1 มีกำรส ำรวจหรือรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม และ/หรือควำมพึง 

พอใจของผู้ใช้บ้ณัฑิต  
2.2 มีกำรน ำเอำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์หำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค  
2.3 มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของผู้สนใจเข้ำมำศึกษำ  
2.4 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  

 เพื่อให้นักศึกษำที่มีคุณภำพ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงแผนไว้  
 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสังคม 

3. นักศึกษา 
3.1 กำรให้ค ำปรึกษำด้ำยวิชำกำรและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษำ 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์มีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ทีป่รึกษำนักศึกษำ 
 อำจำรย์ที่ปรึกษำท ำหนำ้ที่ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรวำงแผนกำรศึกษำ        
ผลกำรศึกษำ และ ติดตำมสถำนภำพทำงวชิำกำร รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษำ 
 มีกำรก ำหนดชั่วโมงให้ค ำปรึกษำให้กับนักศึกษำทุกคน และ ส ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรค่อนข้ำงต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ ทีกำรก ำหนดให้นักศึกษำกลุ่มดังกลำ่วเข้ำพบมำกกว่ำนกัศึกษำที่มีสถำนะปกติ 
 คณะฯ มีกำรจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักศึกษำทุกคนที่อยู่ในก ำกบัดูแล กำรท ำงำนของอำจำรย์ทีป่รึกษำ
ท่ำนนั้น ๆ ได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์และควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันให้มำกข้ึน 

3.2 กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 
 กรณีที่นักศึกษำมีควำมสงสัยเก่ียวกับผลกำรประเมินในรำยวิชำใด สำมำรถที่จะยื่นค ำร้องขอดู

กระดำษค ำตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีกำรประเมินของอำจำรย์แต่ละรำยวิชำได้ 
 กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคบัของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 

4.  อาจารย์ 
4.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่ 

 4.1.1 กำรก ำหนดคุณสมบัติทัว่ไป 
 (1) คุณสมบัติทัว่ไปเป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 
 (2) คุณสมบัติของผูส้มัคร 

 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดบัปริญญำโทด้ำนวิศวกรรมเคมีหรือสำขำที่เก่ียวของ โดยต้องมีเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ำกวำ่ 3.35 วุฒิปริญญำตรีได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่ 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชำหลัก จบจำก
มหำวิทยำลยัที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรอง 

 หำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ต้องมีผลกำรศึกษำวุฒปิริญญำตรี ไม่ต่ ำกวำ่ 2.75 และไม่มีเกรด 
F ในวิชำหลัก วฒุิปริญญำโท ไดเ้กรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกวำ่ 3.25 จบจำกมหำวิทยำลยัที่คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยรับรอง 
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 กำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่ตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหำวทิยำลัยโดยสอบควำมสำมำรถในด้ำนกำร
สอน โดยกำรให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหำที่เก่ียวข้องกับสำขำที่สมัคร และกำรสอบสัมภำษณ ์

4.2 กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร 
 4.2.1 คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอนต้องเข้ำร่วมประชุมกันในกำรวำงแผนจัดกำรเรยีนกำรสอน
ประเมินผลและให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผลทุกรำยวชิำ 
 4.2.2 คณำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อนต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไว้ส ำหรับกำรปรบัปรุงหลกัสูตร 
 4.2.3 คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอนต้องปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะท ำให้บรรลุเปำ้หมำยตำม
หลักสูตร และไดบ้ัณฑิตเปน็ไปตำมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

4.3 กำรแต่งตั้งคณำจำรย์พิเศษ 
 4.3.1 คณะกรรมกำรประสำนงำนภำควชิำวิศวกรรมเคมี มีนโยบำยเชิญอำจำรย์พิเศษมำบรรยำยและ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ตรงจำกกำรปฏิบัติมำให้กับนักศึกษำ 
 4.3.2 ขออนุมัติกำรเชิญตำมระเบียบของสถำบัน 
 4.3.3 คณำจำรย์ที่มำสอนบำงเวลำ และ สอนพิเศษต้องมีแผนกำรสอนตำมค ำอธิบำยรำยวชิำทีค่ณะฯ จัดท ำ
ไว้ประกอบกำรสอน โดยประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  มีการบริหารจัดการหลักสตูรให้มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลอย่างต่อเนื่อง  

5.1 ก่อนกำรเปิดภำคเรียน มีกำรมอบหมำยให้อำจำรย์ทุกคนเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์เครื่องมือ
ประกอบกำรสอนปฎบิัติกำร รวมถึงจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรสอนในวิชำบรรยำย 

5.2 มีกำรแบ่งภำระงำนสอนอยำ่งเหมำะสม โดยกระจำยงำนภำระกำรสอนให้แก่อำจำรย์อย่ำงทั่วถึง และแบง่
รำยวิชำตำมควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์แต่ละท่ำน 

5.3 มีกำรประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำทุกรำยวิชำอย่ำงน้อย 2 คร้ังต่อภำคกำรศึกษำ โดยวิธีกำรที่
หลำกหลำย เช่น กำรสอบ กำรท ำโครงงำน กำรน ำเสนอ กำรปฎิบัติ 

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรที่มีจ ำนวนและคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ) ปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อยทุก 5 ปี โดยน ำควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บณัฑิต กรรมกำรวิชำชพี
จำกสภำวิศวกรรม และผูจ้้ำงงำนมำประกอบกำรพิจำรณำ  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1  กำรบริหำรงบประมำณ 
 มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยรบัและงบประมำณรำยจำ่ยทีช่ัดเจน 
 มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรใชจ้่ำยในหมวดงบลงทนุ งบด ำเนนิกำร และเงินอุดหนนุทั่วไปอยำ่งมี เหตุผล 

และสอดคล้องกับงบประมำณรำยรับ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรสอนและกำรวิจัย ตำมวัตถุ
ประสงคและแผนงำน 

 มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณให้มีควำมคล่องตัวและตรวจสอบได้ 
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6.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม 
 ห้องสมุดศูนย์รังสิต 

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือและวำรสำรทำงดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1.  หนังสือสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวนรวมทั้งหมด  59,407  เล่ม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ e-Books รวม 
1. คณิตศำสตร์และสถิต ิ 3,842 3,272 154 7,268 
2. เทคโนโลยีกำรเกษตร 9,534 1,960 2,485 13,979 
3. คอมพิวเตอร์ศำสตร์ 12,029 2,512 1,041 15,582 
4. เทคโนโลยชีีวภำพ 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. วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 7,555 3,448 251 11,254 
9. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 1,668 797 126 2,591 

รวม 38,829 15,199 5,379 59,407 
 

2. หนังสือสำขำวิศวกรรมศำสตร์ มีจ ำนวนรวมทั้งหมด  35,195  เล่ม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ e-Books รวม 

1. วิศวกรรมไฟฟ้ำ 8,820 3,056 162 12,038 
2. วิศวกรรมอุตสำหกำร 5,930 2,217 193 8,340 
3. วิศวกรรมโยธำ 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 
 

3. วำรสำรวชิำกำรสำขำวิศวกรรมศำสตร์และวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน  90  ชื่อเร่ือง 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

วิศวกรรมศำสตร ์ 19 5 24 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 31 35 66 
รวม 50 40 90 
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4. ฐำนข้อมูลออนไลน์ จ ำนวน  23  ฐำน 
ห้องสมดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- หนังสือสำขำวิศวกรรมศำสตร์ มีจ ำนวนรวมทั้งหมด 12,662 เล่ม 
                  สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

1. สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้ 282 813 
2. สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร 378 553 
3. สำขำวชิำวิศวรกรมโยธำ 425 577 
4. สำขำวชิำวิศวกรรมเคม ี 256 564 
5. สำขำวชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล 320 663 
6. สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 853 789 
7. โครงงำนสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 1,682 1,035 
8. อ่ืน ๆ 2,520 952 

               รวม 6,716 5,946 
 

- วำรสำรวชิำกำรสำขำวิศวกรรมศำสตร์  มีจ ำนวนรวมทัง้หมด  76  เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

1) สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้ 19 - 
2) สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร 12 - 
3) สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ 5 1 
4) สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี 3 2 
5) สำขำวชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 - 
6) วิศวกรรมทั่วไป 30 - 

               รวม 73 3 
 

6.3  กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 
 จัดหำต ำำรำ หนังสือ สิง่พิมพ์ วำรสำรทั้งภำษำไทยและภำษำตำ่งประเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศ และ 

เอกสำรอ้ำงอิงต่ำง ๆ ที่ทนัสมัยอย่ำงเพียงพอ 
 จัดให้มีอำคำรสถำนที่ ที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย อนัได้แก่ ห้องบรรยำย 

ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม/สัมมนำ ห้องน้ ำ อยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งมีกำรบ ำรุงรกัษำที่ดี 
 จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทนัสมัยและวสัดุอุปกรณ์ที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสืบคน้ ที่ทันสมัย

อย่ำงเพียงพอ พร้อมทั้งมีกำรบ ำรุงรักษำที่ดี 
 จัดให้มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรจัดห้องเรียนกลุ่ม 
 จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ 
6.4  กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร 

กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร คณะฯ มีเจ้ำหนำ้ที่ประจ ำห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสำนงำน 
ร่วมกับคณำจำรย์ในกำรจัดซื้อจัดหำหนังสือเพื่อเข้ำห้องสมุดกลำง และท ำหนำ้ที่ประเมินควำมพอเพียงของหนังสือ 
ต ำรำ นอกจำกนี้มีเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สื่อของอำจำรย์แล้วยังต้อง 
ประเมินควำมพอเพียงและควำมต้องกำรใชสี่อของอำจำรย์ด้วย 
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6.5 กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
6.5.1 กำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีกำรก ำำหนดคุณสมบัติส ำหรับต ำแหน่ง โดยบุคลำกรสนบัสนนุควรมีวุฒิปริญญำตรีที่เก่ียวข้องกับ 

ภำระหน้ำทีท่ี่ต้องรับผิดชอบ 
 มีกำรสอบแข่งขันที่ประกอบดว้ยกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์ โดยให้ควำมส ำคัญกบั 

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนตำมต ำแหน่ง และมีจิตใจในกำรรักกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ 
6.5.2 กำรเพิ่มทักษะควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำน 
 บุคลำกรต้องเข้ำใจในโครงสรำ้งและหลักสูตร ซึ่งจะต้องสำมำรถให้บริกำรอำจำรย์สื่อสำรกันไดอ้ย่ำง    

มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้จ ำเป็นต้องให้มีกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง เชน่ กำรเตรียมห้องปฏิบัติกำร 
 จัดหลักสูตรอบรมภำษำอังกฤษ 
 สนับสนนุให้บุคลำกรได้ร่วมงำนกับอำจำรยในโครงกำรวิจัยของสำขำวชิำ 
 สร้ำงระบบพฒันำบุคลำกรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมสำมำรถดีเด่น และคุณวุฒิเหมำะสมให้ 

สำมำรถท ำหน้ำทีผู่้สอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อ
วำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร  

     

2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติหรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

     

3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

     

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุก
รำยวิชำ 

     

5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 
วัน หลังสิน้สุดปีกำรศึกษำ 

     

6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่
เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

     

7) มีกำรพัฒนำ/ปรบัปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

     

9) อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชพี อย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จ ำนวนบุคลำกรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถำ้มี) ได้รบักำรพฒันำ
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไมน่อ้ยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับควำมพงึพอใจของนักศึกษำปสีุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่ำ 
3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนกำรที่จะใช้ในกำรประเมินและปรับปรุงยุทธศำสตร์ที่วำงแผนไว้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนั้น 

พิจำรณำจำกตัวผู้เรียนโดยอำจำรย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกหัวข้อว่ำมีควำมเข้ำใจหรือไม่  โดยอำจประเมิน
จำกกำรทดสอบย่อย กำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำ กำรอภิปรำยโต้ตอบจำกนักศึกษำ กำรตอบคำถำมของ
นักศึกษำในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจำกที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ก็ควรจะสำมำรถประเมินเบื้องต้นได้ว่ำ ผู้เรียนมี
ควำมเข้ำใจหรือไม่ หำกวิธีกำรที่ใช้ไม่สำมำรถทำให้ผู้เรียนเข้ำใจได้ ก็จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีสอนกำรทดสอบกลำง
ภำคเรียนและปลำยภำคเรียน จะสำมำรถชี้ได้ว่ำ ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจหรือไม่ในเนื้อหำที่ได้สอนไป หำกพบว่ำมีปัญหำก็
จะต้องมีกำรด ำเนินกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในโอกำสต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
ผู้เรียนประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทุกคนด้วยระบบออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละรำยวิชำ 

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบและประมวลผล  และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบสอนและหัวหน้ำ
ภำควิชำทรำบ เพื่อน ำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป คณะฯ น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
ทักษะกำรสอนและวำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องและเหมำะสมกับรำยวิชำต่อไป  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวมนั้นจะกระท ำเมื่อนักศึกษำเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอำจต้องออก
ปฏิบัติงำนในรำยวิชำกำรฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นช่วงเวลำที่อำจำรย์จะไปนิเทศนักศึกษำ 
ตลอดจนติดตำมประเมินควำมรูข้องนักศึกษำว่ำ สำมำรถปฏบิัตงิำนได้หรือไม่ มีควำมรับผดิชอบ และยังอ่อนด้อยใน
ด้ำนใด ซึ่งจะมีกำรรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในภำพรวมและใน
แต่ละรำยวชิำ  

2.2 ประเมินจำกผู้ทรงคุณวฒุ ิและ/หรือ ผู้ประเมินภำยนอก โดยดูจำกผลกำรประเมินตนเองของผู้สอนและ
รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรหลักสตูร และกำรเยี่ยมชม  

2.3 ประเมินจำกนำยจำ้งหรือผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง โดยประเมนิจำกควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของบัณฑติ กำรวิพำกษ์
หลักสูตร และกำรสำรวจอัตรำกำรว่ำจำ้งแรงงำน และควำมก้ำวหน้ำของบัณฑติที่ก้ำวขึ้นไปสู่ตำแหน่งระดับผู้น ำในองค์กำร  
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

กำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนเป็นไปตำมกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำหลักเกณฑ์ของ สกอ.  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อำจำรย์ประจ ำวิชำทบทวนผลกำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอนในวิชำที่รับผิดชอบสอนในระหว่ำง
ภำคกำรศึกษำและปรับปรุงทันที และเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำจัดทำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรำยวิชำเสนอหัวหน้ำ
ภำควิชำ ผ่ำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
4.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลกำรด ำเนินกำรงำนหลักสูตรประจำปี  โดยรวบรวมข้อมูลกำร

ประเมินประสิทธิผลของกำรสอน รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์
ภำคสนำม รำยงำนผลกำรประเมินกำรสอนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก รำยงำนผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำ รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรประจำปีเสนอผู้อ ำนวยกำรโครงกำรฯ  

4.4 ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพิจำรณำทบทวนสรุปผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตร เพื่อวำงแผนปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน เพื่อใช้ในปีกำรศึกษำต่อไป และจัดท ำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรเสนอต่อรองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 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) 

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 
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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 
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 
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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. 
ใจสิภำ มิ่งไทยสงค์ และ ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี, กำรศึกษำปัญหำสุขภำพของประชำชนและมลพิษทำงอำกำศ 
 ในพื้นที่อุตสำหกรรมปิโตรเคมี จังหวัดระยอง, รำยงำนสืบเนื่องพะเยำวิจัย, 8-10 พฤศจิกำยน  2558 
ธิลักษณ์ จันทร์ส่องศรี และ ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี, กำรศึกษำศักยภำพกำกตะกอนจำกกำรบ ำบัดน้ ำเสีย, รำยงำน 

สืบเนื่องพะเยำวิจัย, 8-10 พฤศจิกำยน 2558 
 

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. 

สุรำงค์รัตน์ เกียรติด ำเนินงำม และวรรัตน์ ปัตรประกร, “กำรสังเครำะห์น้ ำมันเชื้อเพลิงโดยกระบวนกำร 
ไพโรไลซิสจำกพลำสติกที่ใช้เป็นภำชนะบรรจุโยเกิร์ตแบบถ้วย”, กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมเคมี 
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 , เชียงใหม่, ประเทศไทย, 18-19 ธันวำคม 2557. 

 for Asia, ICUE 2011, art. no. 6497732, . (อยู่ในฐำนข้อมูล 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 
ฐำนข้อมูล Scopus) 
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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 (อยู่ในฐำนข้อมูล 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  
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Information Technology, ECTI-CON 2016 (2016) art. no. 7561404 (อยู่ในฐำนข้อมูล 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 (อยู่ในฐำนข้อมูล  Scopus) 

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.  กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรระดับชำติด้ำน “กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” คร้ังที่ 4,   
877-885 (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 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, ชนำธิป ท้วมเจริญ และ ปภำวดี บุญรอด, “การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการกลั่นและ 

กระบวนการแยกน  าในการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยใช้โปรแกรม Aspen Plus และ HYSYS”, กำรประชุม 
วิชำกำรและเสนอผลงำนทำงวิศวกรรม นวัตกรรมและกำรจัดกำรทำงอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน ครั้งที่ 3,  
2557. หน้ำ 183-191 

ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์, หัตถชัย หอมนำน, “การท านายค่าความสามารถในการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจน  
และมีเทนในน้า บริสุทธิ์และน้าเกลือ ตามสมการของ Zhenhoa Duan และ Pitzer”, กำรประชุมวิชำกำร 
และเสนอผลงำนทำงวิศวกรรม นวัตกรรมและกำรจัดกำรทำงอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน ครั้งที่ 3, 2557. หน้ำ  
192-200 

ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์, ธีรภัทร อ่ิมบู่, นฤนำท แสงสะอำด, “การประยุกต์ใช้สมการสภาวะ Peng-Robinson ใน 
 การท านาย สมดุลเฟสของคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤตในน  ามันปาล์มและน  ามันเมล็ดปาล์ม 
 ด้วยโปรแกรม MATLAB”, กำรประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนทำงวิศวกรรม นวัตกรรมและกำร 
 จัดกำรทำงอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2558. หน้ำ 18-27 
ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์ , เกื้อกำร สนสระน้อย, วันวิสำข์ ช่อผกำ, “การจ าลองการผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวลด้วย
 กระบวนการแก็สซิฟิเคชั่นแบบหมุนเวียนสารเคมีโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus”, กำรประชุมวิชำกำรและ 

เสนอผลงำนทำงวิศวกรรม นวัตกรรมและกำรจัดกำรทำงอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน ครั้งที่ 5,2559. หน้ำ 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:     หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ    
           สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี
อังกฤษ: Bachelor of Engineering    
           Program in Chemical  
           Engineering 

1. ชื่อหลกัสูตรและชื่อปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
ไทย:     หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ    
           สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี
อังกฤษ: Bachelor of Engineering    
           Program in Chemical   
           Engineering 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 

ช่ือปริญญำ 
ไทย:     วิศวกรรมศำสตรบัณฑติ (วิศวกรรม
เคมี) 

ช่ือปริญญำ 
ไทย:   วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (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 
ปรัชญำ 
          ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และเทคโนโลยีในยุคโลกำภิวัตน์ 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเพิ่มขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำงๆ เพือ่ไม่ให้เกิด
ควำมล้ำหลังดังนั้นคณะวิศวกรรมศำสตร์ จึง
ให้ควำมส ำคญัและอำศัยยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำศักยภำพ กำรปรบักลยุทธ์ และ ก ำหนด
แนวทำงหรือวิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศใน
ระยะยำว เพ่ือปรับตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อน
นโยบำยตำ่งๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุณภำพ ดังนั้น กำรบริกำรสำธำรณะทำงด้ำน
กำรศึกษำของคณะวิศวกรรมศำสตร์ต้องให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและ
สังคมโลกในยุคโลกำภิวัตน์ ซึ่งต้องเตรียม
รับมือกับกำรขับเคลื่อนอย่ำงเสรีของข่ำวสำร 
ควำมรู้ เทคโนโลยี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและ 

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
ปรัชญำ 
          ผลิตวิศวกรเคมีที่มีควำมรู้ ทักษะ และ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ กำรคิด วิเครำะห์
ปัญหำกำรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยมีวิศวกร
เคมีเป็นประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนมี
จรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพ และ
สำมำรถพัฒนำควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

ปรับเนื้อหำปรัชญำให้
กระชับมำกขึ้น สอดคล้อง
กำรเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 
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แข่งขันที่ทวีควำมรุนแรงข้ึนท้ังในระดับ 
ประเทศ ภูมิภำคและนำนำชำติ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินกำรอุดมศึกษำ ดังนั้น 
องค์กำรของรัฐต้องอำศัยยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำศักยภำพ กำรปรับกลยุทธ์ และวิธีกำร
บริหำรจัดกำรในกำรแข่งขันกำรบริกำร
กำรศึกษำ เนื่องจำกกำรศึกษำเป็นสิ่งส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ หำก
ผู้ เรียนได้รับกำรศึกษำจำกกำรจัดระบบ
กำรศึกษำที่ดี  มีกำรพัฒนำมำตรฐำนทำง
กำรศึกษำและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่อง สถำบันอุดมศึกษำก็จะสำมำรถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภำพและมีศักยภำพออกสู่
ตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้และศักยภำพของ
ตนไปพัฒนำประเทศและเพิ่มศักยภำพกำร
แข่งขันในเวทีระดับนำนำชำติ โดยกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 

  

ควำมส ำคญั  - ควำมส ำคญั    
       เช่นเดียวกับวิศวกรรมศำสตร์สำขำอ่ืน ๆ 
ที่เน้นกำรออกแบบในระบบท่ีต่ำง ๆ กันออก 
ไป ส ำหรับสำขำวิศวกรรมเคมีในปจัจุบันนั้น 
นอกจำกจะต้องศึกษำกำรออกแบบ
โรงงำนผลติสำรเคมีและกระบวนกำรผลิต
ต่ำงๆ แล้ว ยังจ ำเป็นต้องเข้ำใจควำมส ำคญั
และประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ ที่มสีมบัติพเิศษแตกต่ำงไป
จำกกำรผลิตผลติภณัฑ์เคมีทั่ว ๆ ไปอีกด้วย 
ดังนั้นหลักสตูรในปัจจุบันจึงเน้นที่กำรบูรณำ
กำรวิชำต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันทั้งวิชำในภำควิชำ
วิศวกรรเคมีและภำควิชำอื่น ๆ ในคณะ 
ตลอดจนวิชำนอกคณะที่จ ำเป็นต่ำงๆ รวมถึง
กำรให้นักศึกษำไดเ้รียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ผ่ำนตัวอย่ำงต่ำง ๆ ในกำรเรียนกำรสอนวิชำ
บังคับและวิชำเลือกที่มคีวำมยดืหยุ่นพอ
น ำเสนอควำมรู้ใหม่ๆ  ไดต้ลอดเวลำ 

เพิ่มเตมิควำมส ำคัญ 
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วัตถุประสงค ์
    1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน
วิชำกำรและวิชำชีพของสำขำวชิำวิศวกรรม
เคมี  
    2. มีควำมรอบรู้ทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัตสิำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้อย่ำงเหมำะสม  
    3. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ
สงัเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ  
    4. มีทักษะ ควำมพร้อมในกำรรับ-กำร
ถ่ำยทอดและพฒันำเทคโนโลยีระดับสงู 
รวมทั้งสำมำรถติดต่อสื่อสำร และ กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำตำ่งประเทศ และศัพท์ทำง
เทคนิคในกำรติดต่อสื่อสำร  
    5. มีควำมคิดสรำ้งสรรค ์มีควำมใฝ่รู้ 
และหมั่นแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
    6. มีคุณธรรมและจริยธรรม ค ำนึงถึง
สังคมและสว่นรวม  
    7. สำมำรถน ำองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยีที่ทนัสมัยจำกต่ำงประเทศ
มำถ่ำยทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมใน
กำรพัฒนำประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค ์
    1. มีควำมรู้พื้นฐำนในสำขำวศิวกรรม
เคมีอย่ำงดีเยี่ยมทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและ
ทำงดำ้นปฏิบัติกำร และสำมำรถน ำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้อยำ่งเหมำะสม 
    2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมี
ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้
ในภำคส่วนต่ำง ๆ  
    3. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรทั้งในแง่
กำรส่งและกำรรับข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งภำษำที่ใช้กันในวงกำร
วิศวกรรมเคมี  และภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรติดต่อสือ่สำรกัน
โดยทั่วไป 
    4. มีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุง
พัฒนำหรือสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ  
    5. มีควำมขยัน  อดทน  และมีควำม
รับผิดชอบต่อหนำ้ที่และสังคม 

ปรบัเพิ่ม
วัตถุประสงค์เร่ือง
ควำมสำมำรถใน
กำรบูรณำกำรควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบ มี
ควำมขยันอดทน
รับผิดชอบต่อหนำ้ที่
และสังคม 

3.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำต้องเป็นไป
ตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำชัน้ปริญญำตรี พ.ศ. 2540 
(แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ.
2555) ข้อ 7 

3.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำตอ้งเป็นไป
ตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำชัน้ปริญญำตรี พ.ศ. 2561 
ข้อ 14 

ปรับตำมข้อบังคบัฯ 
ฉบับ พ.ศ. 2561 
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4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      กำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำให้เปน็ไปตำม
ระเบียบกำรคดัเลือกเพื่อเข้ำศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำข้ันอุดมศึกษำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ หรอืกำร
คัดเลือกตำมวิธีกำรทีม่หำวิทยำลัยก ำหนดโดย
ควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย 

4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      กำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำให้เปน็ไปตำม
ระเบียบคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำในสถำบัน 
กำรศึกษำข้ันอุดมศึกษำของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนอ่ืน ด ำเนินกำรตำมกำรมอบหมำย
ของมหำวิทยำลัยหรือตำมข้อตกลง หรือกำร
คัดเลือกตำมวิธีกำรทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด โดย
ควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยและ
ออกเป็นประกำศมหำวิทยำลยั 

ปรับกำรคดัเลือกให้
สอดคล้องตำม
ระเบียบ คดัเลือกของ
ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนท่ี
มหำวิทยำลยั
มอบหมำย 

5.  จ านวนการรับนักศึกษา: ปีละ 60 คน 5.  จ านวนการรับนักศึกษา: ปีละ 60 คน คงเดิม 
6.  ระบบการศึกษา 
    ใช้ระบบกำรศึกษำแบบทวิภำค โดย 1 ปี
กำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ 1 
ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อย
กว่ำ 16 สัปดำห์ และอำจเปิดภำคฤดูร้อนได้
โดยใช้เวลำกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 6 สัปดำห์ 
แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงกำรศึกษำในแต่ละรำยวิชำให้
เท่ำกับภำคปกติ 

6.  ระบบการศึกษา 
     ใช้ระบบกำรศึกษำแบบทวิภำค โดย 1 ปี
กำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ คือ
ภำคกำรศึกษำที่ 1 และภำคกำรศึกษำที่ 2 
และอำจมีภำคฤดูร้อนต่อจำกภำคกำรศึกษำที่ 
2 ให้มีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ และ
ในภำคฤดูร้อนให้มีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 
สัปดำห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงกำรศึกษำในแต่ละ
รำยวิชำให้เท่ำกับภำคกำรศึกษำ 

ปรับตำมข้อบังคับฯ 
ฉบับ พ.ศ. 2561 

7.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
    1. ได้ศึกษำรำยวิชำตำ่งๆ ครบตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่
ต่ ำกว่ำ 147 หน่วยกิต 
    2. ได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไมต่่ ำกว่ำ 
2.00 (จำกระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    3. ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัยธรรม- 
ศำสตร์ก ำหนด 
 

7. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   1. ได้สึกษำรำยวชิำต่ำง ๆ ครบตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่
ต่ ำกว่ำ  148  หน่วยกิต 
   2. ได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
(จำกระบบ 4 ระดับคะแนน)  
   3. ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัยธรรม- 
ศำสตร์ก ำหนด    
  4. นักศึกษำต้องสอบได้คะแนน TU-GET  
ไม่ต่ ำกว่ำ 300 คะแนน  ในช่วงเวลำที่เปน็
นักศึกษำของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี   

เพิ่มเงื่อนไขกำรผ่ำน
ควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
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8. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
จ ำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสตูร 147 
หน่วยกติ 
ระยะเวลำศึกษำ: หลักสูตรแบบเตม็เวลำ 
นักศึกษำต้องใช้ระยะเวลำกำรศึกษำตลอด
หลักสตูรอย่ำงน้อย 7 ภำคกำรศึกษำปกติและ
อย่ำงมำกไมเ่กิน 14 ภำคกำรศึกษำปกต ิ

8. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
จ ำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสตูร 148 
หน่วยกิต 
ระยะเวลำศึกษำ: หลักสูตรแบบเตม็เวลำ 
นักศึกษำต้องใช้ระยะเวลำกำรศึกษำตลอด
หลักสตูรอย่ำงน้อย 7 ภำคกำรศึกษำปกติและ
อย่ำงมำกไมเ่กิน 8 ปีกำรศึกษำ 

เพิ่มจ ำนวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 
และก ำหนดระยะเวลำ
กำรศึกษำตำม
ข้อบังคับฯ 

9.  โครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตร 
1.วิชำศึกษำทั่วไป                    30  นก. 
2. วิชำเฉพำะ                  111  นก. 
    2.1 วิชำเฉพำะพื้นฐำน         24  นก. 
    2.2 วิชำเฉพำะด้ำน              87  นก. 
         2.2.1 กลุ่มวิชำบงัคับทำงวิศวกรรม                                  
                                         66  นก. 
         2.2.2 กลุ่มวิชำเลือกทำงวิศวกรรม                         
                                         21  นก. 
3.วิชำเลือกเสรี                         6  นก.    

9.  โครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตร 
1.วิชำศึกษำทั่วไป                    30  นก. 
2. วิชำเฉพำะ                  112  นก. 
    2.1 วิชำเฉพำะพื้นฐำน          24  นก. 
    2.2 วิชำเฉพำะด้ำน              88  นก. 
         2.2.1 กลุ่มวิชำบงัคับทำงวิศวกรรม                      
                                         70  นก. 
         2.2.2 กลุ่มวิชำเลือกทำงวิศวกรรม                      
                                         18  นก. 
3.วิชำเลือกเสรี                         6  นก.   

เพิ่มหน่วยกิตวิชำ
เฉพำะในส่วนวิชำ
เฉพำะด้ำนและปรับ
หน่วยกิตใน กลุ่มวิชำ
บังคับ/เลือกทำง
วิศวกรรม 

รำยวิชำในหลักสูตร 
1.วิชาศึกษาทั่วไป            30 หน่วยกิต  
     นักศึกษำจะต้องศึกษำวิชำในหลักสูตร
วิชำศึกษำทั่วไป รวมไมน่้อยกว่ำ 30 หน่วย
กิตตำมโครงสร้ำงและองค์ประกอบ
หลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป ซึ่งแบง่เป็น 2 
ส่วนคือ  
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสตูรกลำงของ
มหำวิทยำลยัที่ก ำหนดให้นักศึกษำทุกคน
ต้องเรียนจ ำนวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

รำยวิชำในหลักสูตร 
1.วิชาศึกษาทั่วไป            30 หน่วยกิต 
     นักศึกษำจะต้องศึกษำวิชำในหลักสูตร
วิชำศึกษำทั่วไป รวมไมน่้อยกว่ำ 30 หน่วย
กิตตำมโครงสร้ำงและองค์ประกอบ
หลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป ซึ่งแบง่เป็น 2 
ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสตูรกลำงของ
มหำวิทยำลยัที่ก ำหนดให้นักศึกษำทุกคน
ต้องเรียนจ ำนวน 21 หน่วยกิตดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
ปรับวิชำศึกษำทัว่ไป
ส่วนที่ 1 ตำม
รูปแบบของ
มหำวิทยำลยั 
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หมวดมนุษย์ศาสตร์   

บังคับ 1 วิชำ 2 หน่วยกิต 
 
 
มธ.110 สหวิทยำกำรมนุษยศำสตร์  2 (2-0-4) 
 
หมวดสังคมศาสตร์   
                        บังคับ 2 วิชำ 5 หน่วยกิต 
 
มธ.100 พลเมืองกับ                   3 (3-0-6)                                                                      
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม              
มธ.120 สหวิทยำกำรสังคมศำสตร   2 (2-0-4)   
 

หมวดมนุษย์ศาสตร์     
                        บังคับ 1 วิชำ 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่ำงน้อย 1 วิชำ (อย่ำงน้อย 3 
หน่วยกิต) 
มธ.102 ทักษะชีวิตกับควำมยั่งยืน   3 (3-0-6) 
มธ.108 กำรพัฒนำและจดักำรตนเอง  3 (3-0-6) 
หมวดสังคมศาสตร์             

บังคับ 2 วิชำ 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 วิชำ มธ.100 (3 หน่วยกิต) 
มธ.100 พลเมืองกับ                   3 (3-0-6) 
กำรลงมือแก้ปัญหำ         
มธ.101 โลก, อำเซียน และไทย      3 (3-0-6) 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิด   3 (3-0-6) 
ผู้ประกอบกำร 

 

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
: วิทยำศำสตร์ บังคับ 1 วิชำ 2 หน่วยกิต 
มธ.130 สหวิทยำกำรวิทยำศำสตร ์  2 (2-0-4)                                                  
และเทคโนโลยี                         
: คณิตศำสตร์หรือคอมพิวเตอร์     

                 บังคับ 1 วิชำ 3 หน่วยกิต                             
มธ.156 คอมพิวเตอรแ์ละ                   3 (3-0-6)                                         
กำรเขยีนโปรแกรมเบื้องตน้                    
หมวดภาษา 
ท.161 กำรใช้ภำษำไทย               3 (3-0-6) 
สษ.070 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1       0 (3-0-6) 
สษ.171 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2      3 (3-0-6) 
สษ.172 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3       3 (3-0-6) 
 

 

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               บังคับ 1 วิชำ 3 หน่วยกิต 
บังคับเลือกอย่ำงน้อย 1 วิชำ (อย่ำงน้อย 3 
หน่วยกิต) 
มธ.103 ชีวิตกับควำมยั่งยืน           3 (3-0-6)       
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับ              3 (3-0-6)       
กำรแก้ปัญหำ 
 
หมวดภาษา   
บังคับ 3 วิชำ 9 หน่วยกิต 
มธ.104 กำรคิด อ่ำน และเขียน      3 (3-0-6) 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
มธ.050 กำรพัฒนำทักษะ             3 (3-0-6) 
ภำษำอังกฤษ         
มธ.105 ทักษะกำรสื่อสำร            3 (3-0-6) 
ด้วยภำษำอังกฤษ                                               
มธ.106 ควำมคิดสรำ้งสรรค์          3 (3-0-6) 
และกำรสื่อสำร                              
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ส่วนท่ี 2 : ประกอบด้วยรำยวิชำทีทำงคณะ
ก ำหนดให้   นักศึกษำทุกคนต้องเรียนโดย
นักศึกษำต้องศึกษำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้
รวมไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต ดังนี ้
1.บังคับ 3 วิชำ 7 หน่วยกิต 
วท.123 เคมีพื้นฐำน                   3 (3-0-6) 
วท.173 ปฏิบัติกำรเคมีพืน้ฐำน      1 (0-3-0) 
สษ.202 ภำษำอังกฤษส ำหรับ        3 (3-0-6) 
กำรท ำงำน  

ส่วนท่ี 2 : นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ 
ตำมเงื่อนไขรำยวิชำที่คณะไว้ ดังนี ้
 
 
1.บังคับ 3 วิชำ 7 หน่วยกิต 
วท.123 เคมีพื้นฐำน                   3 (3-0-6) 
วท.173 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน       1 (0-3-0)        
 
 
วพ.101 กำรเขียนโปรแกรม          3 (3-0-6) 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                  

เปิดเพิ่ม 
 
 
 
 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คงเดิม 
ปิดรำยวิชำ 
 
วิชำใหม่ 

2.บังคับเลือก 1 วิชำ  
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต จำกวิชำตอ่ไปนี้ 
วค.106 ควำมยั่งยืนทำง               3 (3-0-6)              
ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน                                     
วย.106 เทคนิคในกำรสื่อสำรและ       3 (3-0-6) 
กำรน ำเสนอ                                               
น.209 หลักกฎหมำยแพ่ง             3 (3-0-6) 
และพำณิชย์             
น. 249 ควำมรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ            3 (3-0-6) 
ทรัพยส์ินทำงปัญญำ                                                
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น                3 (3-0-6) 
ทม.201 หลักกำรบริหำร              3 (3-0-6) 
ศ.213 เศรษฐศำสตร์จุลภำค          3 (3-0-6) 
เบื้องต้น             

2. เลือกศึกษำรำยวิชำอื่นๆ จำกรำยวิชำที่เปิด
สอนในหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไปส่วนที่ 2 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 

ยกเลิกเลือกวิชำที่
ก ำหนดให้เลือกจำก
รำยวิชำในหลักสูตรวิชำ
ศึกษำทั่วไปส่วนที่   2 
 
 
   ปิดวิชำ 
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2. วิชาเฉพาะ                   111 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน          24 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุม่วชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์       
และวิทยาศาสตร์                      17 หน่วยกิต 
วท.133 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1      3 (3-0-6)          
วท.183 ปฏิบัติกำรฟสิิกส์             1 (0-3-0)          
ส ำหรับวิศวกร 1           
วท.134 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2      3 (3-0-6)                 
วท.184 ปฏิบัติกำรฟสิิกสส์ ำหรับ    1 (0-3-0)                                       
วิศวกร 2  
ค.111 แคลคลูัสพื้นฐำน               3 (3-0-6) 
ค.112 เรขำคณิตวเิครำะห์               3 (3-0-6)                                 
และแคลคูลสัประยุกต์          
ค.214 สมกำรเชิงอนุพันธ์             3 (3-0-6) 

2. วิชาเฉพาะ                   112 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน          24 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุม่วชิาพ้ืนฐาน          17 หน่วยกิต 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                       
วท.133 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1      3 (3-0-6) 
วท.183 ปฏิบัติกำรฟสิิกส์             1 (0-3-0)          
ส ำหรับวิศวกร 1      
วท.134 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร2       3 (3-0-6)                 
วท.184 ปฏิบัติกำรฟสิิกส์             1 (0-3-0)      
ส ำหรับวิศวกร 2      
ค.111 แคลคลูัสพื้นฐำน               3 (3-0-6) 
ค.112 เรขำคณิตวเิครำะห์               3 (3-0-6)                                 
และแคลคูลสัประยุกต์          
ค.214 สมกำรเชิงอนุพันธ์            3 (3-0-6) 

เพิ่มจ ำนวนหน่วยกิต 
วิชำเฉพำะ จำกเดิม 
111 หน่วยกิต เป็น 
112 หน่วยกิต 
คงเดิม 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คงเดิม 
 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 

2.1.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม            
7 หน่วยกิต 

วก.100 กรำฟิกวิศวกรรม             3 (2-3-4) 
วย.100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร       0 (0-0-0) 
วย.101 ควำมรูเ้บื้องต้นทำง             1 (1-0-2) 
วิชำชีพวิศวกรรมศำสตร ์
วอ.121 วัสดุวิศกรรม                      3 (3-0-6) 

2.1.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม          
7 หน่วยกิต 

วก.100 กรำฟิกวิศวกรรม             3 (2-3-4) 
วย.100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร       0 (0-0-0) 
วย.101 ควำมรูเ้บื้องต้นทำง             1 (1-0-2) 
วิชำชีพวิศวกรรมศำสตร ์
วอ.121 วัสดุวิศกรรม                      3 (3-0-6) 

 
 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คงเดิม 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 

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 ำนวนหน่วยกิต 
เพิ่มหน่วยกิตวิชำ
บังคับในสำขำ 

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

 ปิดวิชำ 
ปิดวิชำ 
ปิดวิชำ 

วค.205 สมดุลมวลสำรและ           3 (3-0-6) 
พลังงำน                  

วค.205 สมดุลมวลสำรและ              3 (3-0-6) 
พลังงำน1                

ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วค.213 เธอร์โมไดนำมิกส ์           3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1  

วค.213 เธอร์โมไดนำมิกส ์           3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1  

ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วค.233 กลศำสตร์ของไหล           3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี    

วค.233 กลศำสตร์ของไหล           3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคม ี

ปรับวิชำบังคับก่อน  
และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วค.284 ปฏิบัติกำรเคมสี ำหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1      

วค.284 ปฏิบัติกำรเคมสี ำหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1   

ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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วค.285 ปฏิบัติกำรเคมสี ำหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคม ี2      

วค.285 ปฏิบัติกำรเคมสี ำหรับ       1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคม ี2   

ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วค.314 เธอร์โมไดนำมิกส ์           3 (3-0-6) 
ส ำหรับวศิวกรรมเคมี 2  

วค.314 เธอร์โมไดนำมิกส ์           3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2  

ปรับวิชำบังคับก่อน 
และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วค.315 วิศวกรรมปฏิกิรยิำ           3 (3-0-6) วค.315 วิศวกรรมปฏิกิรยิำ           3 (3-0-6) ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
วค.323 ควำมปลอดภัยทำง          3 (3-0-6)                                                
วิศวกรรมเคมี           
วค.334 กำรถ่ำยโอนมวล             3 (3-0-6) 
 
วค.335 กระบวนกำรแยก             3 (3-0-6) 

วค.323 ควำมปลอดภัยทำง          3 (3-0-6)                                                
วิศวกรรมเคมี         
วค.334 กำรถ่ำยโอนมวล             3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี   
วค.335 กระบวนกำรแยก            3 (3-0-6)                  
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี  

คงเดิม 
 
ปรับชื่อ วิชำบังคับก่อน
และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ปรับชื่อและค ำอธิบำย
รำยวิชำ 

วค.351 กำรถำ่ยเทควำมร้อน        3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี     
 

วค.311 กำรถ่ำยเทควำมร้อน           3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคมี    
 

เปลี่ยนรหัสวิชำ  
ปรับวิชำบังคับก่อน 
และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วค.371 กระบวนกำรทำง             3 (3-0-6) 
วิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชมโรงงำน 

วค.371 กระบวนกำรทำง             3 (3-0-6) 
วิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชมโรงงำน 

ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

วค.373 กำรจัดกำรและ                  3 (3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมเคมี    
วค.381 ปฏิบัติกำรทำง                   1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1               

วค.373 กำรจัดกำรและ                  3 (3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมเคมี     
วค.381 ปฏิบัติกำรทำง                   1 (0-3-0) 
วิศวกรรมเคมี 1             

คงเดิม 
คงเดิม 

วค.391 กำรฝึกงำน  
0  (ไม่น้อยกว่ำ 240 ช่ัวโมง                                                         

ต่อภำคกำรศึกษำ)               

วค.382 กำรฝึกงำน                    
1  (ไม่น้อยกว่ำ 240 ช่ัวโมง                                                       

ต่อภำคกำรศึกษำ)                             

เปลี่ยนรหัสวิชำ เพิ่ม
หน่วยกิต ปรับวิชำ
บังคับก่อน 

วค.422 กำรบ ำบัดของเสีย               3 (3-0-6) 
จำกอุตสำหกรรม                                                          

วค.320 กำรบ ำบัดของเสีย               3 (3-0-6) 
จำกอุตสำหกรรม      

เปลี่ยนรหัสวิชำ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

วค.461 พลศำสตร์ของ                 3 (3-0-6) 
กระบวนกำรและกำรควบคุม                

วค.461 พลศำสตร์ของ                 3 (3-0-6) 
กระบวนกำรและกำรควบคุม                

คงเดิม 
 

วค.474 กำรออกแบบกระบวน         3 (3-0-6) 
กำรผลิตและกำรออกแบบโรงงำน 

วค.474 กำรออกแบบกระบวน         3 (3-0-6) 
กำรผลิตและกำรออกแบบโรงงำน                        

ปรับช่ือวิชำ  
วิชำบังคับก่อน  
และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

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

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

คงเดิม 

วค.491 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคม ี   1 (0-3-0) วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคม ี   1 (0-3-0) เปลี่ยนรหัสวิชำ 
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 วค.372 พ้ืนฐำนอุปกรณ์และ          3 (3-0-6) 

เครื่องมือวัดในกระบวนกำรผลิตของ
อุตสำหกรรมเคม ี

ปรับรหสั ช่ือ
ภำษำอังกฤษ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
และปรับมำจำกวิชำ
เลือก 

 วค.100 เคมีวิเครำะห์และเคมี          3 (3-0-6) 
เชิงฟิสิกส์พื้นฐำน    
วค.200 เคมีอินทรีย์และชีวเคม ี      3 (3-0-6) 
วค.201 เคมีประยุกตส์ ำหรับ            3 (3-0-6) 
วิศวกรเคมี              
วค.250  คณิตศำสตร์ประยุกต์         3 (3-0-6) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคม ี
วค.280 กำรเขียนเชิงเทคนิค          1 (0-3-0) 
ส ำหรับวิศวกรรมเคม ี

วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 

2) วิชาบังคับนอกสาขา         10 หน่วยกิต 
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
วฟ.203 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรม          1 (0-3-0) 
ไฟฟ้ำเบื้องต้น            

2) วิชาบังคับนอกสาขา          6 หน่วยกิต 
 

 
ตัดออก 
ตัดออก 

วย.202 กลศำสตร์วิศวกรรม-           3 (3-0-6) 
สถิตยศำสตร ์            
วอ.261 สถิติวิศวกรรม                 3 (3-0-6) 

วย.202 กลศำสตร์วิศวกรรม-           3 (3-0-6) 
สถิตยศำสตร ์          
วอ.261 สถิติวิศวกรรม                 3 (3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 

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

    2.2.2.กลุ่มวิชาเลือกทาง    18 หน่วยกิต 
วิศวกรรมเคม ี  
1)วิชาบังคับเลือก                  9 หน่วยกิต 

ลดหน่วยกติวิชำเลือก
ทำงวิศวกรรมเคม ี

รูปแบบที่ 1 วิชำว่ำด้วยกำรวิจัย    9 หน่วยกิต รูปแบบที่ 1 เน้นกำรวิจัย            9 หน่วยกิต  

วค.586 กำรเขียนบทควำม              2 (2-0-4) 
ในสำขำวิศวกรรมเคม ี   

 ปิดวิชำ 

วค.596 กำรวิจัยระดับ                1 (0-2-1) 
ปริญญำตรี1  

วค.496 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี1  3 (0-9-0) เปลี่ยนรหัส วิชำบังคับ
ก่อนและเพิ่มหน่วยกิต 

วค.597 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี2  3 (0-9-0) วค.497 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี2  3 (0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

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

วค.498 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี3  3 (0-9-0) 
หรือ วค. Xxx วิชำเลือกในสำขำ       3 (3-0-6) 

วิชำใหม่ 
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รูปแบบที่ 2 วิชำสหกิจศึกษำวิศวกรรมเคม ี          
9 หน่วยกิต 

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

วค.599 สหกิจศึกษำวิศวกรรมเคมี 6   
       (ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำหต์่อ

ภำคกำรศึกษำ) 
รูปแบบที่ 3 เลือกเรยีนวิชำโท 9 หน่วยกิต 
      วิชำเลือกนอกคณะ (วิชำโท) ไม่นอ้ยกว่ำ 9 
หน่วยกิต นักศึกษำต้องเลือกศึกษำวิชำจำก
สำขำวิชำใดวิชำหนึ่งที่เปิดสอนใมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร ์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต โดยวิชำ
เหล่ำนั้นต้องถูกก ำหนดให้เป็นวิชำโทและเป็น
วิชำที่อยู่ในสำขำวิชำโทเดียวกัน หำกนักศึกษำ
ได้ศึกษำรำยวิชำจนครบตำมข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชำโทในสำขำวิชำใดก็
ตำม นักศึกษำมีสิทธิไดร้ับวิชำโทในสำขำนั้นๆ 
2) วิชำเลือก                         12 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษำเลือกศึกษำวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ  
12 หน่วยกิต จำกวิชำดังต่อไปนี ้
วค.306 เคมีอนินทรีย์                   3 (3-0-6) 
วค.317 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยำ        3 (3-0-6) 
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ             3 (3-0-6) 
วค.327 ชีววทิยำส ำหรับวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 
วค.328 วิศวกรรมชีวเคม ี              3 (3-0-6) 
วค.329 กำรประเมินวฏัจักรชีวิตของผลติภณัฑ ์        

3 (3-0-6) 
วค.346 เทคโนโลยีกำรน ำกลับมำใช้ใหม่3 (3-0-6) 
ของพลำสติกและของเหลือใช้ 
วค.347 เคมีวสัดุขั้นสูง                  3 (3-0-6) 
วค.348 เทคโนโลยีกำรกัดกร่อน      3 (3-0-6) 
 
วค.349 นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
วค.356 กำรเผำไหม้เชิงสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
วค.357 เทคโนโลยีปิโตรเลียม          3 (3-0-6) 
 
วค.358 กระบวนกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ3 (3-0-6) 
วค.359 อุตสำหกรรมปิโตรเคม ี       3 (3-0-6) 

รูปแบบที่ 2 สหกิจศึกษำ           9 หน่วยกิต 
 
วค.596 กำรเตรียมสหกิจศึกษำวิศวกรรมเคม ี          

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

    (ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ต่อ 
ภำคกำรศึกษำ) 

รูปแบบที่ 3 เลือกเรยีนวิชำโท 9 หน่วยกิต 
      นักศึกษำต้องศึกษำวิชำจำกรำยวิชำที่
ก ำหนดให้เป็นวิชำโทของสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง
(นอกเหนือไปจำกสำขำวิศวกรรมเคมี) ที่เปิด
สอนใมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 9 หน่วยกิต (นักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำ
ต่ำงๆ เพิ่มเติมตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของ
หลักสตูรวิชำโทของสำขำนั้น ๆ 
 
2) วิชำเลือกในสำขำวิศวกรรมเคม ี9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษำเลือกศึกษำวิชำเลือกจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต จำกวิชำดังต่อไปนี้ 
 
วค.306 เคมีอนินทรีย์3                  3 (3-0-6) 
วค.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกริิยำ1       3 (3-0-6) 
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ2            3 (3-0-6) 
วค.366 ชีววทิยำส ำหรับวิศวกรรมเคมี53(3-0-6) 
วค.367 วิศวกรรมชีวเคมี5              3 (3-0-6) 
วค.327 กำรประเมินวฏัจักรชีวิตของผลติภณัฑ์2 

            3 (3-0-6) 
 
 
วค.347 เคมีวสัดุขั้นสูง3                3 (3-0-6) 
วค.348 กำรกัดกร่อนและ                3 (3-0-6) 
กำรป้องกันกำรกัดกร่อน3   
วค.349 นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น3     3 (3-0-6) 
 
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม1         3 (3-0-6) 
 
 
วค.317 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี1       3 (3-0-6) 

 
 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
เปลี่ยนรหัสวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลดหน่วยกติและ
จัดเป็นกลุม่วิชำเลือก 
6 กลุ่ม 
 
คงเดิม 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
คงเดิม 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
เปลี่ยนรหัสและชื่อ
ภำษำองักฤษ 
ปิดวิชำ 
 
คงเดิม 
เปลี่ยนช่ือวิชำ 
 
คงเดิม 
ปิดวิชำ 
เปลี่ยนรหัสวิชำและ 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ปิดวิชำ 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
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วค.368 กำรออกแบบกำรทดลอง     3 (3-0-6) 
ส ำหรับงำนทำงวิศวกรรมเคม ี
วค.369 กำรจ ำลองกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี            

3 (3-0-6) 
วค.376 กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์                   
พลังงำนในอุตสำหกรรม                3 (3-0-6) 
วค.377 พื้นฐำนเคร่ืองมือและควบคุม 3 (3-0-6) 
กระบวนกำรผลติในอุตสำหกรรมเคมี 
 
วค.406 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 1 

3 (3-0-6) 
วค.407 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี2 3 (3-0-6) 
วค.416 กำรออกแบบหน่วยปฏิกรณ ์3 (3-0-6) 
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ             3 (3-0-6) 
วค.447 เทคโนโลยีพอลเิมอร ์         3 (3-0-6) 
วค.466 วิธีกำรคณิตศำสตร์สำหรับวิศวกรรมเคม ี           

3 (3-0-6) 
วค.467 เทคนิคกำรหำค่ำที่เหมำะสม                  
ทำงวิศวกรรมเคม ี                          3 (3-0-6) 
วค.477 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ           

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

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

3 (3-0-6) 
วก.454 วิธีกำรไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น3 (3-0-6) 
วฟ.345 เทคโนโลยีกำรผลิตสำรกึ่งตัวน ำ3(3-0-6) 
วฟ.483 เครื่องมือวัดกระบวนกำร     3 (3-0-6) 

วค.378 กำรออกแบบกำรทดลอง     3 (3-0-6) 
ส ำหรับงำนทำงวิศวกรรมเคมี4 
วค.359 กำรจ ำลองกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี4    

3 (3-0-6) 
วค.376 กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์              
พลังงำน1                                    3 (3-0-6) 
 
 
 
วค.406 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 16  

3 (3-0-6) 
วค.407 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 263 (3-0-6) 
 
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ2            3 (3-0-6) 
วค.447 เทคโนโลยีพอลเิมอร์3          3 (3-0-6) 
 
 
 
 
วค.426 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ2           

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

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

3 (3-0-6) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
 
เปลี่ยนช่ือวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ปรับรหัส ชื่อองักฤษ 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ และ
ปรับเป็นวิชำบังคับ 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
ปิดวิชำ 
คงเดิม 
คงเดิม 
ปิดวิชำ 
 
ปิดวิชำ 
 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
 
เปลี่ยนรหัสวิชำ 
 
ปิดวิชำ 
ปิดวิชำ 
ปิดวิชำ 
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วฟ.455 เทคโนโลยีฮำร์ดไดรฟ์และกำรผลิต            
3 (3-0-6) 

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

วอ.425 วิศวกรรมพอลเิมอร ์           3 (3-0-6) 
วอ.457 เทคโนโลยีพลำสติก             3 (3-0-6) 
สษ.210 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิศวกรรม 1              

3 (3-0-6) 
สษ.310 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิศวกรรม 2   

3 (3-0-6) 
ค.131 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต ์      3 (3-0-6) 
ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและกำรประยกุต์3 (3-0-6)                            

 ปิดวิชำ 
 
ปิดวิชำ 
 
ปิดวิชำปิดวิชำ 
ปิดวิชำ 
ปิดวิชำ 
 
ปิดวิชำ 
 
ปิดวิชำ 
ปิดวิชำ 

 
 

วค.307 วิทยำศำสตร์สำรลดแรงตึงผิว3 3 (3-0-6) 
วค.319 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงสะอำด1  3 (3-0-6)          
วค.328 กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิต 3 (3-0-6) 
และผลผลิตส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม2 
วค.329 กำรจัดกำรคำร์บอนส ำหรบั  3 (3-0-6) 
ธุรกิจและอตุสำหกรรม2 
วค.336 เทคโนโลยีกำรท ำน้ ำบรสิทุธ์ิ23 (3-0-6) 
วค.346 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสด ุ    3 (3-0-6) 
ส ำหรับอุตสำหกรรม3 
วค.356 เธอร์โมไดนำมิกส์ระดับโมเลกุล3 (3-0-6) 
และกำรจ ำลองระบบโดยคอมพิวเตอร์4 
วค.357 MATLAB ส ำหรับวิศวกรรมเคมี4  3 (3-0-6) 
วค.358 กำรแก้ไขปญัหำกำรควบคุม  3 (3-0-6) 
ของโรงงำน4 
วค.377 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมี 3 (3-0-6) 
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 14 

วค.428 กำรเก็บกลับคืนทรัพยำกร   3 (3-0-6) 
และกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม2 

วค 456 กำรใช้งำนแอสเปนพลัส       3 (3-0-6) 
เพื่อกำรจ ำลองกระบวนกำร                                          
วค.476 กำรประยุกต์วิศวกรรมเคมี   3 (3-0-6) 
ในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร4 
วค.477 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมี3 (3-0-6) 
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 24 
วค.478 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอน    3 (3-0-6) 
ในกำรออกแบบผลติภณัฑ์เคมี4 

วิชำใหม่ 
วิชำใหม่ 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
 
วิชำใหม่ 
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3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
     นักศึกษำสำมำรถเลือกศึกษำวิชำใดก็ได้โดย
เป็นรำยวิชำระดับ 200 ขึ้นไป ที่เปิดสอนใน
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์เป็นวิชำเลอืกเสร ีไม่
น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมำยรวมถึงวิชำ
ศึกษำทั่วไป หมวดภำษำต่ำงประเทศด้วย  
นักศึกษำจะน ำวิชำเหล่ำนี้มำนับเปน็วิชำเลือก
เสรไีมไ่ด ้

1. วิชำพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ทุกวิชำ (รวมทั้งวิชำที่ไม่ได้ก ำหนด
ไว้ในวิชำศึกษำทั่วไปส่วนที ่2)  

2. วิชำในหลักสูตรวิชำศึกษำท่ัวไปทั้งส่วนท่ี 
1 และส่วนท่ี 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชำ  

3. วิชำ ท.162 กำรเขียนรำยงำนทำง
วิชำกำร และ ท.163 กำรเขียนเพือ่กำรสื่อสำร
ในองค์กร 

3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
      นักศึกษำสำมำรถเลือกศึกษำวิชำใดก็ได้ 
โดยเป็นรำยวิชำที่มีรหัสวิชำตั้งแตร่ะดับ 200  
ขึ้นไป ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
เป็นวิชำเลือกเสร ีไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ยกเลิกกำรนับวิชำ ท.
162 ท.163 และวิชำ
พืน้ฐำนวิทยำศำสตร์ฯ 
ในวิชำศึกษำทั่วไปส่วน
ที่ 1, 2 รหัสย่อ มธ. 
เป็นวิชำเลือกเสรี โดย
ให้นับรหัส200 เป็น
วิชำเลือกเสรีได ้

 
หมำยเหตุวิชำเลือก : 1 คือ กลุ่มพลังงำน 

2 คือ กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
3 คือ กลุ่มวัสดุศำสตร ์
4 คือ กลุ่มคณิตศำสตร์ กำรจ ำลอง กำรออกแบบและกำรจัดกำร 
5 คือ กลุ่มเทคโนโลยีชีวภำพและวิทยำศำสตร์ชวีภำพ 
6 คือ กลุ่มอื่นๆ 
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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 เธอร์โมไดนำมิกส ์                             
วค.323 ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเคมี            
วค.373 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์
วิศวกรรมเคมี    
วค.381 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 1               
วค.461 พลศำสตร์ของกระบวนกำรและ
กำรควบคุม   
วค.482 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2               
วค.306 เคมีอนินทรีย์                                  
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ                            
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ                             
วค.347 เคมีวสัดุขั้นสูง                                 
วค.349 นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                     
วค.406 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 1                                                    
วค.407 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคมี 2            
วค.447 เทคโนโลยีโพลิเมอร ์              

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

 
วค.211 เธอร์โมไดนำมิกส ์                             
วค.323 ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเคมี            
วค.373 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์
วิศวกรรมเคมี    
วค.381 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 1               
วค.461 พลศำสตร์ของกระบวนกำรและ
กำรควบคุม   
วค.482 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2               
วค.306 เคมีอนินทรีย์                                  
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ                            
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ                             
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วค.474 กำรออกแบบกระบวนกำรและ         
โรงงำนอุตสำหกรรมเคม ี      
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ปรับช่ือวิชำ วิชำบังคับก่อน
และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

3. รายวิชาท่ีเปิดเพ่ิม  วค.100 เคมีวิเครำะห์และเคมเีชิงฟิสิกส ์        
พื้นฐำน                                   
วค.200 เคมีอินทรีย์และชีวเคมี                   
วค.201 เคมีประยุกตส์ ำหรับวิศวกรเคม ี                                             
วค.250 คณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับ            
วิศวกรรมเคมี                            
วค.280 กำรเขียนเชิงเทคนิคส ำหรบั             
วิศวกรรมเคมี                            
วค.498 กำรวิจัยระดับปริญญำตร ี3             
วค.319 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงสะอำด              
วค.328 กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิต
และผลผลิตส ำหรับกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม  
วค.329 กำรจัดกำรคำร์บอนส ำหรบัภำค        
ธุรกิจและอตุสำหกรรม                  
วค.336 เทคโนโลยีกำรท ำน้ ำบรสิทุธ์ิ            
วค.428 กำรเก็บกลับคืนทรัพยำกรและ         
กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม           
วค.307 วิทยำศำสตรส์ำรลดแรงตงึผิว                                                    
วค.346 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัสดสุ ำหรับ      
อุตสำหกรรม                             
วค.356 เธอร์โมไดนำมิกสร์ะดบัโมเลกุล         
และกำรจ ำลองระบบโดยคอมพิวเตอร์                                             
วค.357 MATLAB ส ำหรับวิศวกรรมเคม ี                                                  
วค.358 กำรแก้ไขปญัหำกำรควบคุม            
ของโรงงำน                                   
วค.377 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมี
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1      
วค.456 กำรใช้งำนแอสเปนพลัสเพื่อกำร
จ ำลองกระบวนกำร                                             
วค.476 กำรประยุกต์วิศวกรรมเคมีใน          
กระบวนกำรแปรรูปอำหำร            
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
วค.477 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมี
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2               
วค.478 ปรำกฎกำรณ์กำรถ่ำยโอนใน
กำรออกแบบผลติภณัฑ์เคมี                 
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4. รายวิชาท่ีปิด/ตัดออก 
วค.200 เคมีวิเครำะห์                                  
วค.201 เคมีเชิงฟิสิกส์                                 
วค.202 เคมีอินทรีย ์                                   
วค.346 เทคโนโลยีกำรน ำกลับมำใช้ใหม่
ของพลำสติกและของเหลือใช้          
วค.356 กำรเผำไหม้เชิงสิ่งแวดล้อม                  
วค.358 กระบวนกำรแยกก๊ำซธรรมชำต ิ                                                    
วค.416 กำรออกแบบหน่วยปฏิกรณ์                
วค.466 วิธีกำรคณติศำสตรส์ ำหรบั
วิศวกรรมเคม ี     
วค.467 เทคนิคกำรหำค่ำที่เหมำะสม
ทำงวิศวกรรมเคมี                            
วค.586 กำรเขียนบทควำมในสำขำ
วิศวกรรมเคมี                          
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ภาคผนวก  4  แขนงวิชาย่อยตามองค์ความรู้ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี ได้จ ำแนกรำยวิชำในหลักสูตร ตำม มคอ.1 
ออกเป็น 3 กลุ่มวิชำย่อย คือ  

1. กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิศวกรรมเคมี 

2. กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี 

3. กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงงำน 

 โดยแต่ละรำยวิชำในกลุ่มวิชำจะประกอบไปด้วยองค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้เพื่อ
ประกอบวิชำชีพวิศวกรเคมีได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักปฏิบัติและมีประสิทธิภำพ 

 * องค์ควำมรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (มคอ.1) จ ำแนกเป็น
ขอบเขตได้ 8 องค์ควำมรู้ ดังต่อไปนี้ 

องค์ควำมรู้ที่ 1  องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศำสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และกำรจ ำลอง 

  (Applied Mathematics, computer and Simulations) 

องค์ควำมรู้ที่ 2 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้ำนกลศำสตร์ (Mechanics) 

องค์ควำมรู้ที่ 3 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหพลศำสตร์และกลศำสตร์ของไหล 

  (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

องค์ควำมรู้ที่ 4 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องทำงเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 

องค์ควำมรู้ที่ 5 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องทำงพลังงำน (Energy) 

องค์ควำมรู้ที่ 6 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้ำและอิเล็กโทรนิกส์ (Electricity and Electronics) 

องค์ควำมรู้ที่ 7 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องกับกำรบริหำรจัดกำรระบบ (System Management) 

องค์ควำมรู้ที่ 8 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวเนื่องทำงชีววิทยำ สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม 

    (Biology Health and Environment) 
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รายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชา 

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

√  √ √     

วค.205 สมดุลมวลสำรและพลังงำน         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
         
1.2) อุณหพลศำสตร์ (Thermodynamics) √  √ √ √    
วค.213 เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 1         
วค.314 เธอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับวิศวกรรมเคมี 2         
วค.356 เธอร์โมไดนำมิกส์ระดับโมเลกุลและกำรจ ำลอง
ระบบโดยคอมพิวเตอร์ 

        

วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
         
1.3) จลนพลศำสตร์ (Kinetics) √   √     
วค.315  วิศวกรรมปฏิกิริยำ         
วค.318 วิศวกรรมเร่งปฏิกิริยำ         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
         
(2) กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี         
2.1) กลศำสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) √  √      
วค.233  กลศำสตร์ของไหลส ำหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.381 ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 1         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.478 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

        

วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
         
2.2) กำรถ่ำยโอนควำมร้อน (Heat Transfers) √  √  √    
วค.311 กำรถ่ำยเทควำมร้อนส ำหรับวิศวกรรมเคมี         
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.335 กระบวนกำรแยกส ำหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.478 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

        

วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
วค.482  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2         
         
         
2.3) กำรถ่ำยโอนมวลสำร (Mass Transfer) √  √ √     
วค.334 กำรถ่ำยโอนมวลส ำหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.335 กระบวนกำรแยกส ำหรับวิศวกรรมเคมี         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.478 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

        

วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
วค.482  ปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 2         
         
         
2.4) กำรออกแบบกระบวนกำร (Process Design) √  √ √   √  
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม         
วค.377 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิ
โตรเคมี 1 

        

วค.378 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับงำนทำง
วิศวกรรมเคม ี

        

วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.474  กำรออกแบบกระบวนกำรและโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมี 

        

วค.476 กำรประยุกต์วิศวกรรมเคมีในกระบวนกำรแปร
รูปอำหำร 

        

วค.477 กำรออกแบบกระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิ
โตรเคมี 2 

        

วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
         
2.5) กำรออกแบบถังปฏิกรณ์ (Reactor Design) √  √ √   √  
วค.315 วิศวกรรมปฏิกิริยำ         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
         
         
2.6) กำรควบคุมกระบวนกำร (Process Control) √  √ √  √   
วค.359 กำรจ ำลองกระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมี         
วค.372  พื้ น ฐ ำ น อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ใ น
กระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเคมี 

        

วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.461 พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม         
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
         
(3) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการ
โรงงาน 

        

3.1) ควำมปลอดภัย (Safety)       √  
วค.316 เทคโนโลยีปิโตรเลียม         
วค.317 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี         
วค.323 ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเคมี         
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ         
วค.348 กำรกัดกรอ่นและกำรป้องกันกำรกัดกร่อน         
วค.358 กำรแก้ไขปัญหำกำรควบคุมของโรงงำน         
วค.371 กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชม
โรงงำน 

        

วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ         
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
3.2) เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) √      √  
วค.371 กระบวนกำรทำงวิศวกรรมเคมีและกำรเยี่ยมชม
โรงงำน 

        

วค.373 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรมเคมี         
วค.376 กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์พลังงำน         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.426 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ         
วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         
         
3.3) สิ่งแวดล้อม (Environment)    √ √  √ √ 
วค.317 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี         
วค.319 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอำด         
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
วค.320 กำรบ ำบัดของเสียจำกอุตสำหกรรม         
วค.326 กำรป้องกันมลพิษ         
วค.327 กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์         
วค.328 กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตส ำหรับ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

        

วค.329 กำรจัดกำรคำร์บอนส ำหรับภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรม 

        

วค.336 เทคโนโลยีกำรท ำน้ ำบริสุทธิ์         
วค.382  กำรฝึกงำน         
วค.376 กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์พลังงำน         
วค.426 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ         
วค.427 มลพิษทำงอำกำศ         
วค.428 กำรเก็บกลับคืนทรัพยำกรและกำรจัดกำรกำก
อุตสำหกรรม 

        

วค.480 สัมมนำทำงวิศวกรรมเคมี         

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

วค.106 ควำมยั่งยืนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน    √ √   √ 

วค.211 เธอร์โมไดนำมิกส์ √  √  √    

รายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาอื่นของคณะ 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

วก.100 กรำฟฟิกวิศวกรรม         

วย.100 จริยธรรมส ำหรับวิศวกร         

วย.101 ควำมรู้เบื้องต้นทำงวิชำชีพวิศวกรรมศำสตร์         
วย.202 กลศำสตร์วิศวกรรม-สถิตยศำสตร์         
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1         
วอ.261 สถิติวิศวกรรม         
 


