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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหสั    25360191100146 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคม)ี 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
 อักษรย่อภาษาไทย:   วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:   B.Eng. (Chemical Engineering) 
 

3. วิชาเอก    ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 144 หน่วยกิต 
  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี      หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  

  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  
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  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรทีางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัตกิาร 
   ปริญญาตรปีฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทัง้นิสิตไทยและนสิิตต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกบัสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ใหป้รญิญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รบัปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปรญิญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  เปิดสอน ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]  พ.ศ. [คลิกพมิพ์]  
   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
  ปรับปรงุจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครั้งพเิศษที่ 1/2559 
  วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559  
   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่3/2559 
  วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
   สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครั้งที่  [คลิกพมิพ์]  
  วันที่[คลิกพิมพ์]   เดอืน[คลิกพิมพ์]     พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม องค์การธุรกจิและรัฐบาล เช่น วิศวกรเคมี วิศวกรกระบวนการผลิต 

วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ ์วิศวกรที่ปรึกษา            
วิศวกรฝ่ายขาย เป็นต้น  

2. นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคม ี 
3. อาจารย์ นักวิชาการ หรอืรบัราชการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคม ี
4. ประกอบอาชีพอสิระหรอืผูป้ระกอบกิจการธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคม ี
  

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
(1)  นายเล็ก วันทา       เลขประจ าตัวประชาชน 3-3210-0059X-XX-X   

       วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี พ.ศ. 2554  
       วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี พ.ศ. 2549  
       วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี พ.ศ. 2547  
       ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
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(2)  นางสาวสร้อยพัทธา  สร้อยสุวรรณ    เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0011X-XX-X   
       วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
       วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  

      วท.บ. (เคมเีทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
       ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(3)  นางสาวแดง แซ่เบ๊    เลขประจ าตัวประชาชน 1-1008-0003X-XX-X   
วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 

(4)  นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม   เลขประจ าตัวประชาชน 3-9299-0030X-XX-X   
ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550  
ปร.ม. (เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2546  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2544  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

(5)  นายเจริญ  ชินวานิชย์เจริญ      เลขประจ าตัวประชาชน 3-4199-0017X-XX-X   
       Ph.D. (Applied Science) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2548  
       M.Eng. (Material Engineering) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2545  

      วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539  
       ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบรุ ี
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     ในปัจจุบันการเตบิโตของอุตสาหกรรมต่างๆ อาศัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะส าหรบัเทคโนโลยีที่มีการน าเอาคุณสมบัติทางเคมแีละทางกายภาพของสสารมาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด ในขณะที่แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางการผลิตและพลงังานมีอยูอ่ย่างจ ากัด ก่อใหเ้กิด
กระแสตื่นตัวเรื่องพลงังานและสิง่แวดล้อม อีกทั้งความต้องการพัฒนาทางเศรษฐกจิอย่างรวดเร็วของประเทศ
เพื่อใหส้ามารถเข้าสูก่ารแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ดังนั้นการศึกษาทางสาขาวิศวกรรมเคมีเป็นสาขาหลกั
สาขาหนึ่งที่จ าเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมดงักล่าว นอกจากนี้ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมียังสามารถ
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ประยุกต์ใช้กบังานได้หลากหลาย ไมว่าจะเป็นในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือ
สาธารณูปโภคต่างๆ  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในปัจจบุันประชากรโลกเพิม่สงูข้ึนเป็นจ านวนมาก ความต้องการสินค้าอุปโภค บรโิภค หรือ

สาธารณูปโภคต่างๆ ก็มีมากขึ้น ดังนั้นการการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง      
เพื่อการผลิตสินค้าอปุโภค บริโภค หรอืสาธารณูปโภคต่างๆ จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
และวัฒนธรรมของกลุม่ชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นวิศวกรเคมีที่ดีนอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทักษะใน
เชิงวิศวกรรมเคมีแล้วยงัมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสังคมด้วย มีทักษะ
การสือ่สารเจรจาและมีจิตส านึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่น้อยทีสุ่ดจาก
ภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจงึจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรกุที่มีศักยภาพและ
สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเคมีใหม้ีทักษะ
เชิงปฏิบัติควบคู่ไปกบัทฤษฎี และพรอ้มทีจ่ะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานหรือพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่เพือ่ประยุกต์
กับองค์กร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “ขุมปญัญาตะวันออกเพื่ออนาคต

ของแผ่นดิน” ที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการประยกุต์เทคโนโลยี และยทุธศาสตร์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตรเ์พื่อสร้างความโดดเด่นในอาเซียนโดยเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและการ
ประกอบการอย่างรอบด้าน รวมไปถึงพฒันานวัตกรรมอกีทัง้ยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบรูพาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝัง่ทะเลภาคตะวันออก และมี
อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก และมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมมากขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจงึมีความเหมาะสมทีจ่ะเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและจ าเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วย 
โดยสามารถใช้เขตพื้นที่และผู้มปีระสบการณ์มาเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษาดูงานจาก
สภาพจรงิและเชิญผู้มปีระสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมีมาเป็นวิทยากรได้อีกด้วย ยิ่งกว่าน้ันมหาวิทยาลัยแหง่นี้ก็
จัดต้ังข้ึนเพือ่ผลิตก าลงัคนสนองความต้องการก าลังคนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่
มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ด้วย 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
     (เช่น รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics I 
 30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics II 
 30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3     3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics III 
 30810359 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
    Physics for Engineering I 
 30810459 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
    Physics for Engineering II  
 30810559 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกรรม 1   1(0-3-1) 
    Physics Laboratory for Engineering I 
 30820759 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกรรม 2   1(0-3-1) 
    Physics Laboratory for Engineering II 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 50020159 สถิตยศาสตร์       3(3-0-6) 
   Statics 
 50123259 สถิติวิศวกรรม      3(3-0-6) 
   Engineering Statistics 

50310159 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
   Engineering Drawing 
 50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม  3(2-3-4) 
   Computer Programming for Engineering 
 50430159 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1     3(2-3-4) 
   Fundamental of Electrical Engineering I  
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13.2 รายวิชาท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม     3(3-0-6) 
   Chemistry for Engineering 
 50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม    1(0-3-1) 
   Chemistry Laboratory for Engineering 
 50210459 พื้นฐานของเคมอีินทรีย์และเคมีวิเคราะห ์   3(2-2-4)  
   Fundamentals of Organic and Analytical Chemistry 

13.3 การบริหารจัดการ  
ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน จะต้องมีการประสานงานกับคณะต่างๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนสิิตใน

หลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารยผ์ูส้อน     
ซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล และความสอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพือ่ให้นสิิตได้บรรลผุลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรนี ้ส่วนนิสิตที่มาเลอืกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมกีารประสานงานกบัคณะต้นสงักัด
เพื่อใหท้ราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสตูรที่นิสิตเหล่าน้ันเรียนหรือไม่ โดยคณะกรรมการที่
ประกอบไปด้วยกรรมการจากทกุหลักสูตรเป็นผู้ดูแลร่วมกัน  

 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

หลักสูตรนีมุ้่งสร้างวิศวกรเคมทีี่มีความรูท้ั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัต ิสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได ้สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถท างานเป็นทมีได้ ตลอดจนสามารถประยกุต์
ความรู้เพื่อแกป้ัญหาทางวิศวกรรมเคมี และเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  
โดยพิจารณาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเป็นส่วนเสรมิสร้าง
ความสามารถทางด้านการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน รวมทัง้ใหเ้ป็นผู้มีจรรยาบรรณแหง่
วิชาชีพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา "ขุมปัญญาตะวันออกเพือ่
อนาคตของแผ่นดิน” และยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตรเ์พื่อสร้างความโดดเด่นในอาเซียนโดยเช่ือมโยง
กับภาคอุตสาหกรรมและการประกอบการอย่างรอบด้าน โดยบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร 
ผู้ประกอบการ นักวิจัย อาจารย ์และมีความพรอ้มในการศึกษาต่อข้ันสูงในระดบัปริญญาโทและเอกด้าน
วิศวกรรมเคมีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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-ความส าคัญ- 
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง ที่มีความต้องการวิศวกรเคมี

ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีและยังสามารถประยุกตค์วามรู้ไปท างานทางด้านพลงังาน ชีวเคมี 
สิ่งแวดล้อมและวัสดุได้ รวมถึงนักวิจัยเกี่ยวข้องเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมให้มีความเจรญิก้าวหน้า 
การผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัตงิานได้ทันทหีลงัจากส าเรจ็การศึกษาเพื่อรองรับความเจริญของชาติ เสรมิสร้าง
ความสามารถทางด้านการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community–ASCC) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงยอมรบัร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลกั 7 อาชีพ ที่สามารถเข้าไปท างานในประเทศกลุ่ม
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ได้อย่างเสร ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรนีเ้พื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวทัง้ทางด้านสังคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยและต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่
มีความรู้และความสามารถ ในการบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเคมี และมี
ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้  

หลักสูตรนีจ้ะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 
(Outcome-based Curriculum) ซึ่งจะท าให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะทีร่ะบุไว้ใน
ปรัชญาของหลักสูตร 

 

-เหตุผลในการปรับปรุง- 
เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   

ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปกีารศึกษา 2554 และผลิตบณัฑิตมาอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ประกอบกบัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 จึงมีความจ าเป็นต้องปรบัปรุงหลกัสูตรเพือ่ใหส้อดคล้องต่อ 
ประกาศดงักล่าว สอดคล้องตอ่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สอดคล้อง 
ต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรบัปรงุหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี และ
สอดคล้องกบัเกณฑก์ารรับรองปรญิญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต 
มาพิจารณาด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตร โดยปรบัปรุงหลักสตูรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในปัจจุบัน โดยการปรับปรงุรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร ์กลุม่วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์กลุม่วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคม ีและเพิม่กลุ่มวิชาเลอืกใน
สาขาที่สมัพันธ์กับวิศวกรรมเคมีใหห้ลากหลายมากขึ้น ได้แก่ วิศวกรรมเคม ีวิศวกรรมพลงังาน วิศวกรรม
ชีวเคมี วิศวกรรมเคมสีิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมโพลิเมอร์ และปรับปรงุหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบทีเ่น้นผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 
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-วัตถุประสงค์- 
1. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว อัตราส่วนของบัณฑิตทีม่ีทักษะพร้อมที่จะ

ท างานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถท างานเป็นวิศวกรเคมีหรือวิชาชีพอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องใน
ภาคอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2. หลักสูตรผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมเคมีทีม่ีสมรรถนะ ดังนี ้
 2.1 สามารถประยุกต์ความรูท้างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเคมีทัง้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลอง
ทางวิศวกรรมเคมี หรือนิยามและประยุกต์ วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการหรือระบบงานทางวิศวกรรมเคมี
ในการท างานได้อย่างถกูต้อง 

 2.2 สามารถระบุปญัหา ตั้งสมการความสมัพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมเคมทีี่ซบัซ้อน จนได้ข้อสรปุเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะหท์างด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมเคมีได้อย่างถูกต้อง 

 2.3 สามารถหาค าตอบของปญัหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซบัซ้อน และออกแบบระบบงานหรือ
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีตามความต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม ความ
ปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

 2.4 สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมเคมีทีซ่ับซอ้น ซึ่ง
ครอบคลมุถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมลู และ
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ไดผ้ลสรปุที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

 2.5 สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทาง
วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัดของ
เครื่องมือและอุปกรณ์นั้น 

 2.6 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
สามารถท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุม่ได้ 

 2.7 สามารถติดต่อสือ่สารในงานวิศวกรรมวิชาชีพอื่น และบคุคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมเคมี ตลอดจนสามารถ
ออกค าสั่งและรับค าสัง่งานได้อย่างชัดเจน 

 2.8 มีความเข้าใจและความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเคมีตอ่บริบทของสงัคม
และสิง่แวดล้อมและสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเคมทีี่ซับซ้อนต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.9 มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 
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 2.10 มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทนุและการบรหิารงานวิศวกรรม
เคมีโดยค านึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

 2.11 ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรยีนรู้และพฒันาตนเองตลอดชีพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ตรวจสอบและปรับปรงุ
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของ สกอ. และ  
สภาวิศวกร  

-จัดหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรีของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรตามเกณฑ์ของสภา
วิศวกร  
-ปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัย โดยมีการ
พิจารณาปรับปรงุหลักสูตรทุกๆ 5 ป ี 

หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สกอ. และเกณฑ์ของสภา
วิศวกร 

ปรับปรงุหลักสูตรให้
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของภาคธุรกิจ 
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีและความ
หลากหลายของ
อุตสาหกรรมเคมีและ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

-ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมเคม ี 
-ปรับปรุงรายวิชาเลอืกทางวิศวกรรมให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 
-น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรงุหลักสูตร  

-รายงานผลการประเมินความพงึ
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ  
-ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดบั 3.51 
จากระดบั 5 

ส่งเสริมให้นสิิตเข้าฝึกงาน
แบบสหกจิศึกษา 

ร่วมมือกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
จัดการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 

ร้อยละของนสิิตที่ฝกึงานแบบ 
สหกจิศึกษา 

กระตุ้นให้นสิิตเกิดความ
ใฝ่รู ้มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทั้งองค์ความรู้ทกัษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ทันสมัย  

-จัดการเรียนการสอนให้มีทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิโดยเน้นการเรียนรูท้ี่มี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นสิิตมทีักษะ 
รู้จัก คิดวิเคราะห ์และแกป้ัญหาได้ด้วย
ตนเอง  
-จัดให้มีผูส้นบัสนุนการเรียนรู ้เพื่อกระตุ้น
ให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา  
 

-จ านวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
หรือมีผูเ้รียนเป็นแกน  
-จ านวนบุคลากรผูส้นับสนุนการ
เรียนรู ้และบันทึกกจิกรรมใน
การสนบัสนุนการเรียนรู ้ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 -จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทีเ่น้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 

-ผลการประเมินการเรียนการ 
สอนของอาจารย์และการ      
สนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต 

ผลิตบัณฑิตให้มี
จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 
มีบุคลิกภาพและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่
ดี และมีทักษะอื่น ๆ ที่
สามารถใช้ประกอบใน
วิชาชีพได้มากข้ึน 

-ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีความ
เหมาะสมและครอบคลุมความรู้ทางมนุษย์
และสงัคมใหม้ากขึ้น  
-ปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะให้
มีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพมากข้ึน  
-จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทีเ่น้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 

-รายงานผลการประเมินความพงึ
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ  
-ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดบั 3.51 
จากระดบั 5  

 
หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน    1 ภาค ภาคละ   8 สัปดาห ์
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกต ิ
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรอืเทียบเท่า หรืออนปุรญิญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิม่เติม (ระบ)ุ  

1. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ปัญหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ และ

การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มรีูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองใหม้ีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทัง้การ
เรียนในหอ้งและกจิกรรมเสริมหลกัสูตรที่นสิิตต้องสามารถจดัแบ่งเวลาให้เหมาะสม   

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 1. จัดเตรียมเสริมการความรูพ้ื้นฐานก่อนการเรียน 
 2. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การแบ่งเวลา  
 3. จัดให้มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อท าหน้าทีส่อดสอ่งดูแล ตักเตือน ให้คาแนะน าแก่นิสิตและให้
เน้นย้ าในกรณีที่นสิิตมปีัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ  
 4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบ
ระหว่างนสิิตกบัอาจารย ์วันพบผูป้กครอง การตดิตามการเรยีนของนิสิตช้ันปีที ่1 จากอาจารย ์ผู้สอน และจัด
กิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ภาคปกติ 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ปีที ่2 - 60 60 60 60 

ปีที ่3 - - 60 60 60 

ปีที ่4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 
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ภาคพิเศษ 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ปีที ่2 - 40 40 40 40 

ปีที ่3 - - 40 40 40 

ปีที ่4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
             หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบบุคลากร 2,200  2,500 2,800 3,200 3,600 
2. งบด าเนินการ 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 
3. งบลงทุน 600 700 800 900 1,000 
4. งบเงินอุดหนุน 600 500 400 300 200 

รวม 4,600 5,100 5,600 6,200 6,800 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบช้ันเรยีน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต 
 อื่นๆ (ระบุ) แบบทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E-learning) เป็นสือ่เสริม 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร            12       หนว่ยกิต  
1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา            4     หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรบัผิดชอบ           7     หน่วยกิต 
      ต่อสังคมและสิง่แวดล้อม           
1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์            4     หน่วยกิต 
1.5) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           3    หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า          108  หน่วยกิต 
2.1)  หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน              42     หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   21     หน่วยกิต 
        2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม           21     หน่วยกิต 
2.2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                                       66      หน่วยกิต 
        2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                             57        หน่วยกิต 
        2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  ไม่น้อยกว่า              9         หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร      12 หน่วยกิต 
   1.1.1  ภาษาอังกฤษบังคับ         9  หน่วยกิต 
 99910159  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication 
 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 
  Collegiate English 
 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English Writing for Communication 
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 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ       3  หน่วยกิต 
 ให้เลอืกเรียน 3 หน่วยกิต จาก 4 รายวิชา ดังต่อไปนี ้

 99930459 ภาษาอังกฤษส าหรบัการสมัครงาน 3(3-0-6) 
  English for Job Applications 
 99930759 การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  English Reading for Science and Technology 
 99940959 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
 99941159 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา                 4 หน่วยกิต 
 30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2(2-0-4) 
  Marine Ecology and Ecotourism 
 41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
  Psychology for the Quality of Life 

 1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม        7 หน่วยกิต 
 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
  Economics of Everyday Life 
 41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด 2(2-0-4) 
  Emotion and Stress Management 
 77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  ASEAN Living through Culture 

 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์          4 หน่วยกิต 
 42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหป์ัญหา 2(2-0-4) 
  Systems Thinking and Problem Analysis 
 77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 
  Arts and Creativity 

 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        3 หน่วยกิต 
 88510159 ก้าวทันสังคมดจิิทลัด้วยไอซีท ี 3(2-2-5) 
  Moving Forward in a Digital Society with ICT 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            108 หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน        42 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   21  หน่วยกิต 

 30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics I 
 30212259  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics II 
 30222159  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3         3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics III 
 30810359 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 1            3(3-0-6) 
    Physics for Engineering I 
 30810459 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 2           3(3-0-6) 
    Physics for Engineering II 
 30810559  ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกรรม 1  1(0-3-1) 
    Physics Laboratory for Engineering I 
 30820759   ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกรรม 2    1(0-3-1) 
     Physics Laboratory for Engineering II 
 50210159  เคมีส าหรบัวิศวกรรม          3(3-0-6) 
     Chemistry for Engineering 
 50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม           1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineering 

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 21  หน่วยกิต  
 50020159  สถิตยศาสตร์           3(3-0-6) 
    Statics 
 50123259  สถิติวิศวกรรม            3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 
 50222159  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1            3(3-0-6) 
    Chemical Engineering Thermodynamics I 
 50237159  วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้  3(3-0-6) 
    Engineering Materials and Selections 
 50310159  เขียนแบบวิศวกรรม            3(2-3-4) 
      Engineering Drawing 
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 50410159  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรรม           3(2-3-4) 
  Computer Programming for Engineering 
 50430159  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1         3(2-3-4) 
    Fundamental of Electrical Engineering I 

 2.2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า        66 หน่วยกิต 
         2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                             57 หน่วยกิต 

 50210359  เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมอื            3(3-0-6) 
     Analytical Chemistry and Instrument 
 50220259  เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ            3(3-0-6) 
     Organic and Bio-organic Chemistry  
 50220359  ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี            1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory for Chemical Engineering  
 50221159  สมดุลมวลสารและพลังงาน           3(3-0-6) 
     Mass and Energy Balance 
 50221259  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเคมี        3(3-0-6) 
     Applied Mathematics and Numerical Methods for  
  Chemical Engineering  
 50222259  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2           3(3-0-6) 
     Chemical Engineering Thermodynamics II 
 50223159  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี           3(3-0-6) 
    Fluid Mechanics for Chemical Engineering 
 50233159  การถ่ายเทความร้อนส าหรบัวิศวกรรมเคมี           3(3-0-6) 
    Heat Transfer for Chemical Engineering 
 50233259  การถ่ายเทมวลสาร            3(3-0-6) 
    Mass Transfer 
 50234159  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 
    Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 
 50236159  การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 1 3(2-3-4) 
    Process Equipment Design and Operation I 
 50236259  การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 2 3(2-3-4) 
    Process Equipment Design and Operation II 
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 50236359  เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
     Chemical Engineering Economics 
 50236459  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการ 3(2-2-4) 
  ส าหรับวิศวกรเคมี  
  Computer Application in Process Design for  
  Chemical Engineers 
 50237359  ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมี  3(3-0-6) 
    Chemical Process Safety 
 50245159  ปฏิบัติการบูรณาการทางการวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
  Integrated Chemical Engineering Laboratory 
 50246159  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
     Process Dynamics and Control 
 50246259  การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
     Chemical Engineering Process and Plant Design 
 50246559  การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 3 3(2-3-4) 
    Process Equipment Design and Operation III 
 50249759  การฝกึประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
     Chemical Engineering Experience Training 
 50249859  โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1  1(0-3-1) 
     Chemical Engineering Project I 
 50249959  โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2  2(0-6-2) 
    Chemical Engineering Project II 

         2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 50244159  การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 
  Catalytic Reactor Design 
 50246359  การจัดการทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
  Chemical Engineering Management 
 50246659  เครื่องมือวัดในกระบวนการทางเคมี  3(3-0-6)  
  Chemical Process Instrumentation 
 50242159  เทคโนโลยีปิโตรเลียม  3(2-3-4) 
  Petroleum Technology 
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 50242259  เทคโนโลยีปิโตรเคม ี 3(3-0-6) 
  Petrochemical Technology 
 50242359  เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ  3(3-0-6) 
  Natural Gas Technology 
 50242459  พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
  Clean Energy 
 50242559  เทคโนโลยีพลงังานชีวมวล 3(3-0-6) 
  Biomass Energy Technology 
 50240159  ชีววิทยาระดับโมเลกลุและเซลล์ส าหรบัวิศวกร 3(2-3-4) 
  Cell and Molecular Biology for Engineers 
 50240259  ชีวเคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Biochemistry for Engineers 
 50248159  วิศวกรรมชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemical Engineering 
 50248259  วิศวกรรมการแยกทางชีวภาพ  3(3-0-6) 
  Bioseparation Engineering 
 50248359  วิศวกรรมเคมทีางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Chemical Engineering 
 50240359  ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม  3(2-3-4) 
  Environmental Chemistry and Biology 
 50247159  วิศวกรรมเคมสีิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Chemical Engineering 
 50247259  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Air Pollution Control 
 50247359  ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าปะปา  3(3-0-6) 
  Water and Wastewater Treatment System 
 50247459  การจัดการขยะและของเสียอันตราย  3(3-0-6) 
  Solid and Hazardous Waste Management 
 50247559  หลักเคมีโพลเิมอร์  3(2-3-4) 
  Principle of Polymer Chemistry 
 50247659  กระแสวิทยาของโพลิเมอร์  3(3-0-6) 
  Polymer Rheology  
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 50247759  วัสดุโพลเิมอร์และคอมโพสิท  3(3-0-6) 
  Polymer and Composite Materials 
 50247859  การสงัเคราะห์และการข้ึนรูปโพลเิมอร์ 3(3-0-6) 
  Polymer Synthesis and Processing 
 50247959  การผกุร่อนและการป้องกัน  3(3-0-6) 
  Corrosion and Its Prevention 
 50248459  การบรูณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1  3(3-0-6) 
  Integrated Chemical Engineering Process I  
 50248559  การบรูณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2  3(3-0-6) 
  Integrated Chemical Engineering Process II  
 50248659  หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
  Selected Topics in Chemical Engineering 
 50248759  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี 3(3-0-6) 
  Special Topics in Chemical Engineering 
 50249159  สหกจิศึกษาส าหรบัวิศวกรรมเคมี   6(0-18-6) 
  Co-Operative Education for Chemical Engineering 
 50249259 การฝกึงานในอุตสาหกรรมเคม ี 3(0-9-3) 
  Practical Training in Chemical Industry 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรอืเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้ทั้งนี้จะต้องได้รับ
อนุมัติจากอาจารยท์ี่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 50040159  ความเป็นผูป้ระกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Entrepreneurship 
 50040259  จริยธรรมทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Ethics 
 50040359  นวัตกรรมทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Engineering Innovation 
 50040459  ความเป็นผู้น าทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Leadership 
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหสัวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 หลกั น าหน้ารายช่ือทุกรายวิชา ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร ์รหสัวิชาแต่ละหลักมีความหมายดังนี ้
เลขหลักที ่1-3 หมายถึง หมายเลขรายวิชาที่จัดสอนโดยกลุม่วิชาต่างๆ ซึ่งมรีายละเอียด

ดังต่อไปนี ้
500 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร ์
501 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
502 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
503 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
504 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
505 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
516 คือ รายวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

เลขรหสัที ่4 หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน (เริ่มที ่1 ถึง 4) 
เลขรหสัที ่5 หมายถึง กลุ่มวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

เลข 0 ส าหรับรายวิชาทั่วไป เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี สิ่งแวดลอ้ม 
เลข 1 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ การค านวณทางเคมีและวิศวกรรมเคมี  
เลข 2 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร ์พลังงาน 
เลข 3 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับ กระบวนวิชาทางการสง่ผ่านเชิงวิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมชีวเคม ีวิศวกรรมเคมีสิง่แวดล้อม 
เลข 4 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับจลนพลศาสตร ์การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
เลข 5 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับปฏิบัติการเฉพาะหน่วย ปฏิบัติการทางวิศวกรรม

เคม ี
เลข 6 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี พลศาสตร์ของกระบวนการและการ

ควบคุม การประเมินทางเศรษฐศาสตร ์การออกแบบโรงงาน และการออกแบบอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม      
การประเมินทางสิ่งแวดล้อม การบรหิารงานทางวิศวกรรม 

เลข 7 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร ์ความปลอดภัยในโรงงาน มลพิษทาง
อากาศ น้ า ดิน การจัดการขยะและของเสีย 

เลข 8 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับการประยกุต์ในวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคม ี
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี

เลข 9 ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับการสัมมนา ฝึกงาน โครงงาน วิจัยและพัฒนา 
เลขรหสัที ่6 หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มของเลขรหสัตัวที่ 5 
เลขรหสัที ่7-8 คือ เลข 59 หมายถึง รหัสส าหรับหลกัสูตรปรับปรุงปี 2559 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการศึกษาของนสิิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

แบ่งออกเป็น 3 แผนอันประกอบด้วย แผนฝึกงาน แผนสหกจิศึกษาแบบที่ 1 และ แผนสหกิจศึกษาแบบที่ 2 
รายละเอียดดังนี ้

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

88510159 ก้าวทันสังคมดจิิทลัด้วยไอซีท ี
Moving Forward in a Digital Society 
with ICT 

3 (2-2-5) 

77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่าน
วัฒนธรรม 
ASEAN Living through Culture 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
 

30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics I 

3 (3-0-6) 

30810359 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 1 
Physics for Engineering I 

3 (3-0-6) 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรรม 
Chemistry for Engineering 

3 (3-0-6) 

50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 
Chemistry Laboratory for Engineering 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

41530359  จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต 
Psychology for the Quality of Life 

2 (2-0-4) 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
 

30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) 

30810459 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 2 
Physics for Engineering II 

3 (3-0-6) 

30810559 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกรรม 1 
Physics Laboratory for Engineering I 

1 (0-3-1) 

50210359 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมอื  
Analytical Chemistry and Instrument 

3 (3-0-6) 

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบั
วิศวกรรม 
Computer Programming for Engineering 

3 (2-3-4) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
 

30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics III  

3 (3-0-6) 

30820759 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกรรม 2  
Physics Laboratory for Engineering II 

1 (0-3-1) 

50220259 เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ  
Organic and Bio-organic Chemistry 

3 (3-0-6) 

50221159 
 

สมดุลมวลสารและพลังงาน 
Mass and Energy Balance 

3 (3-0-6) 

50222159 
 

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Thermodynamics I 

3 (3-0-6) 

50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3 (2-3-4) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 999xxxxx วิชาภาษาอื่นๆ 
Elective languages 

3 (3-0-6) 

42310359  การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหป์ัญหา 
Systems Thinking and Problem Analysis 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
 

50123259 สถิติวิศวกรรม  
Engineering Statistics 

3 (3-0-6) 

50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  
Chemistry Laboratory for Chemical 
Engineering  

1 (0-3-1) 

50221259 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรบั
วิศวกรรมเคม ี
Applied Mathematics and Numerical 
Methods for Chemical Engineering 

3 (3-0-6) 

50222259 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 
Chemical Engineering Thermodynamics 
II 

3 (3-0-6) 

50223159 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Fluid Mechanics for Chemical 
Engineering 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) แผนฝึกงาน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด 
Emotion and Stress Management 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
 

50020159 
 

สถิตยศาสตร ์
Statics 

3 (3-0-6) 
 

50233159 การถ่ายเทความร้อนส าหรบัวิศวกรรมเคมี  
Heat Transfer for Chemical Engineering 

3 (3-0-6) 

50234159 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์  
Chemical Engineering Kinetics and 
Reactor Design 

3 (3-0-6) 

50236159 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1 
Process Equipment Design and 
Operation I 

3 (2-3-4) 

50237159 
 

วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 
Engineering Materials and Selections 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)  
แผนสหกิจศึกษาแบบที่ 1 และแผนสหกิจศึกษาแบบท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด 
Emotion and Stress Management 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
 

50020159 
 

สถิตยศาสตร ์
Statics 

3 (3-0-6) 
 

50233159 การถ่ายเทความร้อนส าหรบัวิศวกรรมเคมี  
Heat Transfer for Chemical Engineering 

3 (3-0-6) 

50234159 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์  
Chemical Engineering Kinetics and 
Reactor Design 

3 (3-0-6) 

50236159 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1 
Process Equipment Design and 
Operation I 

3 (2-3-4) 

50237159 
 

วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 
Engineering Materials and Selections 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 
Free Elective Course I 

3  

รวม (Total) 22 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) แผนฝึกงาน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
 

50233259 การถ่ายเทมวลสาร 
Mass Transfer 

3 (3-0-6) 

50236259 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 2 
Process Equipment Design and 
Operation II 

3 (2-3-4) 

50236359 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี  
Chemical Engineering Economics 

3 (3-0-6) 

50236459 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
กระบวนการส าหรับวิศวกรเคมี 
Computer Application in Process 
Design for Chemical Engineers 

3 (2-2-4) 

50237359 ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคม ี 
Chemical Process Safety 

3 (3-0-6) 

50430159 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Fundamental of Electrical Engineering I 

3 (2-3-4) 
 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)  
แผนสหกิจศึกษาแบบที่ 1 และแผนสหกิจศึกษาแบบท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
 

50233259 การถ่ายเทมวลสาร 
Mass Transfer 

3 (3-0-6) 

50236259 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 2 
Process Equipment Design and 
Operation II 

3 (2-3-4) 

50236359 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี  
Chemical Engineering Economics 

3 (3-0-6) 

50236459 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
กระบวนการส าหรับวิศวกรเคมี 
Computer Application in Process 
Design for Chemical Engineers 

3 (2-2-4) 

50237359 ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคม ี 
Chemical Process Safety 

3 (3-0-6) 

50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Project I 

1 (0-3-1) 

50430159 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Fundamental of Electrical Engineering I 

3 (2-3-4) 
 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 50249759 การฝกึประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคม ี 
Chemical Engineering Experience 
Training 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) แผนฝึกงาน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคม ี
Integrated Chemical Engineering 
Laboratory 

1 (0-3-1) 

50246159 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
Process Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 

50246259 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทาง     
วิศวกรรมเคม ี
Chemical Engineering Process and 
Plant Design  

3 (3-0-6) 

50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 3 
Process Equipment Design and 
Operation III 

3 (2-3-4) 

50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Project I 

1 (0-3-1) 

5024xx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1 
Engineering Elective Course 1 

3 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 
Free Elective Course I 

3 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) แผนสหกิจศึกษาแบบท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

50249159 สหกจิศึกษาส าหรบัวิศวกรรมเคมี 
Co-Operative Education for Chemical 
Engineering 

6 (0-18-6) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) แผนสหกิจศึกษาแบบท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

50249159 สหกจิศึกษาส าหรบัวิศวกรรมเคมี 
Co-Operative Education for Chemical 
Engineering 

6 (0-18-6) 

50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2  
Chemical Engineering Project II 

2 (0-6-2) 

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) แผนฝึกงาน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2  
Chemical Engineering Project II 

2 (0-6-2) 

5024xx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2 
Engineering Elective Course II 

3 

5024xx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 
Engineering Elective Course III 

3 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
Free Elective Course II 

3 

รวม (Total) 11 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) แผนสหกิจศึกษาแบบท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคม ี
Integrated Chemical Engineering 
Laboratory  

1 (0-3-1) 

50246159 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
Process Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 

50246259 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทาง     
วิศวกรรมเคม ี
Chemical Engineering Process and 
Plant Design  

3 (3-0-6) 

50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 3 
Process Equipment Design and 
Operation III 

3 (2-3-4) 

50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2  
Chemical Engineering Project II 

2 (0-6-2) 

5024xx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรม  
Engineering Elective Course  

3 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
Free Elective Course II 

3 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) แผนสหกิจศึกษาแบบท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคม ี
Integrated Chemical Engineering 
Laboratory  

1 (0-3-1) 

50246159 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
Process Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 

50246259 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทาง     
วิศวกรรมเคม ี
Chemical Engineering Process and 
Plant Design  

3 (3-0-6) 

50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 3 
Process Equipment Design and 
Operation III 

3 (2-3-4) 

5024xx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรม  
Engineering Elective Course  

3 

วิชาเลือกเสร ี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
Free Elective Course II 

3 

รวม (Total) 16 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

 *(1)  นายเล็ก วันทา      เลขประจ าตัวประชาชน 3-3210-0059X-XX-X   
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี พ.ศ. 2554  
   วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี พ.ศ. 2549          
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี พ.ศ. 2547  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
500201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 
1(0-3-1) 

502311 ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับวิศวกรรมเคม ี 3(3-0-6) 
502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502372 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
502431 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน 3(3-0-6) 
502452 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยส าหรับวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-1) 
502453 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1) 
502465 การออกแบบอปุกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
502481 วิศวกรรมชีวเคม ี 3(3-0-6) 
502501 คณิตศาสตร์ข้ันสูงส าหรับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
502521 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนข้ันสูงในกระบวนการทางเคมี

และชีวเคม ี
3(3-0-6) 

502522 หลักการเบื้องต้นของการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อน และ
มวล 

3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50221259 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
50236259 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 2 3(2-3-4) 



36 

 

50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 3 3(2-3-4) 
50248159 วิศวกรรมชีวเคม ี 3(3-0-6) 
50248259 วิศวกรรมการแยกทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
50248459 การบรูณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6) 

 

*(2)  นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0011X-XX-X   
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
 วท.บ. (เคมเีทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
500201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502201 เคมีฟิสกิสส์ าหรับวิศวกรรมเคมี  2(2-0-4) 
502211 สมดุลมวลสารและพลังงาน  3(3-0-6)  
502203 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
502301  ปฏิบัติการกระบวนการเคมีแบบบรูณาการ 1(0-3-1) 
502351 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1  1(0-3-1) 
502371 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 3(3-0-6) 
502375  ปฏิบัติการทางโพลิเมอร ์ 1(0-3-1) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
50221159 สมดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) 
50237159 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 3(3-0-6) 
50242459 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 



37 

 

*(3)  นางสาวแดง แซ่เบ๊   เลขประจ าตัวประชาชน 1-1008-0003X-XX-X   
วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502203 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
502301  ปฏิบัติการกระบวนการเคมีแบบบรูณาการ 1(0-3-1) 
502341 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่อง

ปฏิกรณ์  
3(3-0-6) 

502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502372 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
502453 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1) 
502464 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการ 

ส าหรับวิศวกรเคม ี
3(3-0-6) 

502486 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
502511 อุณหพลศาสตร์ข้ันสูงของระบบทางเคมีและชีวเคมี 3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี 1(0-3-1) 
50234159 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่อง

ปฏิกรณ์ 
3(3-0-6) 

50236459 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการ 
ส าหรับวิศวกรเคม ี

3(2-2-4) 

50242159 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 3(2-3-4) 
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 *(4)  นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม  เลขประจ าตัวประชาชน 3-9299-0030X-XX-X   
ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550  
ปร.ม. (เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีพ.ศ. 2546  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2544  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502103 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมอื 3(3-0-6) 
502231 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
502372 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502451 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 2  1(0-3-1) 
502453 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1) 
502333 กระบวนการถ่ายโอนในวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50210359 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมอื 3(3-0-6) 
50223159 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
50236159 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 

1 
3(2-3-4) 

50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคมี 1(0-3-1) 
50242459 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
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 *(5)  นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ เลขประจ าตัวประชาชน 3-4199-0017X-XX-X   
 Ph.D. (Applied Science) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2548 
    M.Eng. (Material Engineering) Kanazawa University, Japan พ.ศ. 2545 
      วท.บ. (เคมอีุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539 
       ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502332 การถ่ายเทมวลสาร 3(3-0-6) 
502371 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 3(3-0-6) 
502374 หลักเคมีโพลเิมอร ์ 3(3-0-6) 
502375  ปฏิบัติการทางโพลิเมอร ์ 1(0-3-1) 
502472 วัสดุโพลเิมอร์และคอมพอสิท 3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50233259 การถ่ายเทมวลสาร 3(3-0-6) 
50237159 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 3(3-0-6) 
50247559 หลักเคมีโพลเิมอร ์ 3(2-3-4) 
50247759 วัสดุโพลเิมอร์และคอมโพสิท 3(3-0-6) 
50247859 การสงัเคราะห์และการข้ึนรูปโพลเิมอร ์ 3(3-0-6) 

 

(6)  นางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว  เลขประจ าตัวประชาชน 3-4099-0096X-XX-X   
 Ph.D. (Chemical Engineering) University of Michigan, USA พ.ศ. 2544 
 M.S. (Chemical Engineering) Vanderbilt University, USA พ.ศ. 2539 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2535  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรบัวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
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502451 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 2  1(0-3-1) 
502461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
502501 คณิตศาสตร์ข้ันสูงส าหรับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอ้ม 1(0-3-1) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50221259 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรรม

เคม ี
3(3-0-6) 

50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคมี 1(0-3-1) 
50246159 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 

 

(7)  นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์  เลขประจ าตัวประชาชน 3-7004-0036X-XX-X   
 Ph.D. (Environmental Engineering)  
        Virginia Polytechnic Institute and State University, USA พ.ศ. 2545 

 M.S. (Environmental Engineering)  
   Virginia Polytechnic Institute and State University, USA พ.ศ. 2542 

 วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม)  
             มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537  

 ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502306 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 1(0-3-1) 
502453 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1) 
502476 วิศวกรรมเคมสีิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
502477 ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าประปา 3(3-0-6) 
502493 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี 1(0-2-1) 
502581 เคมีสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
502582 กระบวนการทางชีวภาพส าหรบัวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50240359 ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 3(2-3-4) 
50247359 ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าประปา 3(3-0-6) 
50247159 วิศวกรรมเคมสีิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 

(8)  นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1303-0062X-XX-X   
 Ph.D. (Chemical Engineering) University of Porto, Portugal พ.ศ. 2549 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีพ.ศ. 2542 
 ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2556 
 วท.บ. (เทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2538 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502221 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6) 
502301  ปฏิบัติการกระบวนการเคมีแบบบรูณาการ 1(0-3-1) 
502373 ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคม ี 3(3-0-6) 
502452 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยส าหรับวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-1) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
50222159 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6) 
50237359 ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคม ี 3(3-0-6) 
50242459 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
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(9)  นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1021-0119X-XX-X   
 Ph.D. (Applied Chemistry) University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2547  
 M.S. (Petrochemical Technology) Chulalongkorn University พ.ศ. 2541  
 วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502211 สมดุลมวลสารและพลังงาน  3(3-0-6)  
502331 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502451 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 2  1(0-3-1) 
502531 วิศวกรรมปฏิกริิยาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6)  

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50221159 สมดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) 
50233159 การถ่ายเทความร้อนส าหรบัวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
50244159 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

 

(10)  นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2099-0040X-XX-X   
 Ph.D. (Chemical Engineering) Cambridge University, UK พ.ศ. 2545  
 M.S. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2541  
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502332 การถ่ายเทมวลสาร 3(3-0-6) 
502371 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 3(3-0-6) 
502374 หลักเคมีโพลเิมอร ์ 3(3-0-6) 
502375 ปฏิบัติการทางโพลิเมอร ์ 1(0-3-1) 
502451 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 2  1(0-3-1) 
502471 รีโอโลยีและการข้ึนรูปโพลิเมอร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
502521 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนข้ันสูงในกระบวนการทางเคมี 3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50237159 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 3(3-0-6) 
50233259 การถ่ายเทมวลสาร 3(3-0-6) 
50242459 พลังงานสะอาด 3(3-0-6) 
50247559 หลักเคมีโพลเิมอร ์ 3(2-3-4) 
50247659 กระแสวิทยาของโพลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
50247859 การสงัเคราะห์และการข้ึนรูปโพลเิมอร์ 3(3-0-6) 

 

(11)  นางสาววชิรา ดาวสุด  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2501-0062X-XX-X   
 วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550  
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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   ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502451 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 2  1(0-3-1) 
502461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
502464 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการ 

ส าหรับวิศวกรเคม ี
3(3-0-6) 

502466 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50236359 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
50236459 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการ

ส าหรับวิศวกรเคม ี
3(2-2-4) 

50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคม ี 1(0-3-1) 
50246159 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
50246659 เครื่องมือวัดในกระบวนการทางเคม ี 3(3-0-6) 

 
(12)  นายวิทวัส แจ้งเอ่ียม  เลขประจ าตัวประชาชน 3-8301-0036X-XX-X   

 ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัตกิารเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502302 ชีววิทยาระดับโมเลกลุและเซลล์ส าหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 
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502303 ปฏิบัติการชีววิทยาระดบัโมเลกุลและเซลลส์ าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
502304 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
502305 ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
502306 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 1(0-3-1) 
502452 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยส าหรับวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-1) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50240159 ชีววิทยาระดับโมเลกลุและเซลล์ส าหรบัวิศวกร 3(2-3-4) 
50240259 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 
(13)  นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย เลขประจ าตัวประชาชน 3-9011-0010X-XX-X   

 ปร.ด (ชีวเคมี) มหาวิทยาสงขลานครินทร ์พ.ศ. 2552 
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502202 เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
502203 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
502302 ชีววิทยาระดับโมเลกลุและเซลล์ส าหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 
502303 ปฏิบัติการชีววิทยาระดบัโมเลกุลและเซลลส์ าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
502304 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
502305 ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
502306 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 1(0-3-1) 
502452 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยส าหรับวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-1) 
502481 วิศวกรรมชีวเคม ี 3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
50240159 ชีววิทยาระดับโมเลกลุและเซลล์ส าหรบัวิศวกร 3(2-3-4) 
50240259 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
50240359 ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 3(2-3-4) 
50248159 วิศวกรรมชีวเคม ี 3(3-0-6) 

 
(14)  นางสาวเอมม่า อาสนจินดา เลขประจ าตัวประชาชน 3-5099-0066X-XX-X 

 ปร.ด (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2542 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502103 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมอื 3(3-0-6) 
502203 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
502453 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1) 
502583 กระบวนการเคมีฟิสกิสส์ิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
502685 การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50210359 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมอื 3(3-0-6) 
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50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
50240359 ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม 3(2-3-4) 
50247259 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
50247459 การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
(1)  นายชัยวัฒน์ กันหารี  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2199-0008X-XX-X   

 วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2555 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2546  
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2540  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   ไม่มี 

 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502222 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6) 
502301  ปฏิบัติการกระบวนการเคมีแบบบรูณาการ 1(0-3-1) 
502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502451 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 2  1(0-3-1) 
502462 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
50222259 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6) 
50236259 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 

2 
3(2-3-4) 

50246259 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
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50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 
3 

3(2-3-4) 

 
(2)  นายปฏิภาณ บุญรวม  เลขประจ าตัวประชาชน 3-4399-0009X-XX-X   

 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557  
       วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. 2539 
       ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

 ผลงานทางวิชาการ   ไม่มี 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
502101 เคมีส าหรบัวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง  
1(0-3-1) 

502301  ปฏิบัติการกระบวนการเคมีแบบบรูณาการ 1(0-3-1) 
502311 ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502372 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
502451 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 2  1(0-3-1) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
50236259 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 

2 
3(2-3-4) 

50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 
3 

3(2-3-4) 
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(3)  นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน เลขประจ าตัวประชาชน 1-4804-0000X-XX-X 
 Ph.D. (Physical and Analytical Chemistry)  
    Université Pierre et Marie Curie, France, พ.ศ. 2558 

 M.S. (Chemical Engineering), De La Salle University, Philippines, พ.ศ. 2551  
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ผลงานทางวิชาการ   ไม่มี 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
500201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
502102 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 
1(0-3-1) 

502351 การปฏิบัตกิารเฉพาะหน่วย 1 1(0-3-1) 
502301  ปฏิบัติการกระบวนการเคมีแบบบรูณาการ 1(0-3-1) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 
50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
50220359 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี  1(0-3-1) 
50236159 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 1 3(2-3-4) 
50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 3 3(2-3-4) 

 
และเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยบรูพาหรืออาจารยพ์เิศษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา    

ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ส าหรับอาจารย์พเิศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ์จะเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงวิศวกรผู้เช่ียวชาญจากภาคเอกชน มาช่วยสอนในบาง
รายวิชาหรือบางหัวข้อตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
หลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนามได้แก ่รายวิชา 50249759                    

การฝกึประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติงานในหนว่ยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ และมี
เงื่อนไขการให้เกรด : ผ่าน (S) หรอืไม่ผ่าน (U) และรายวิชา 50249159 สหกจิศึกษาส าหรับวิศวกรรมเคม ีโดย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 75 วันท าการ 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  4.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากบัสถานประกอบการได้ 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   3) เคารพสทิธิและรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
  4.1.2 ด้านความรู้ 
   1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 
ความจ าเป็นในการเรียนรูท้ฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
   2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแกป้ัญหาทางอุตสาหกรรมโดยใช้ความรู้ด้าน
วิศวกรรมเคมเีป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3 ด้านทักษะทางปญัญา 
   1) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
  4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรบัผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทัง้งาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว เคารพสิทธ์ิ และทางานร่วมกับผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

4.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1) มีการน าเสนอผลงานและรายงานต่อสถาบันฯ  

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปกีารศึกษาที่ 3 ส าหรบัรายวิชา 50249759 การฝกึประสบการณ์ทาง

วิศวกรรมเคมี หรือภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 4 ส าหรบัรายวิชา 50249159 สหกิจศึกษาส าหรับ
วิศวกรรมเคม ี
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 5 วันต่อสัปดาห ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันท าการ ส าหรบัรายวิชา 50249759 การฝึก

ประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี หรือเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 75 วันท าการ ส าหรับรายวิชา 50249159    
สหกจิศึกษาส าหรบัวิศวกรรมเคมี 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
นิสิตต้องเรียนรายวิชา 50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 เพื่อศึกษาปญัหา  

ทางวิศวกรรมเคมีและก าหนดหัวข้อและตัง้สมมติฐาน การสบืค้นรายงานการวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง การศึกษาทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการด าเนินงานตลอดโครงงานเพื่อท าโครงงานเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม  
ในรายวิชา 50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคม ี2 โดยทัง้สองรายวิชานิสิตต้องส่งรายงานและสอบน าเสนอ
แบบปากเปล่าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
หัวข้อโครงงานจะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได ้สามารถแก้ไขปัญหา 

สามารถคิดวิเคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาได ้โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานได ้       
มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและได้รบัค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

2) เคารพสทิธิและรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบรบิททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมเคมีตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจบุัน 
  5.2.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเคมี  

2) ใฝ่รู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยกุต์แก้ไขปัญหาในการท าโครงงานได้ 
  5.2.3 ด้านทักษะทางปญัญา 

1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เช่ือมโยง สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ และน าเสนอได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
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2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมเคมไีด้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูล ความรู้และกระบวนการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบการตัดสินใจในการท างาน
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิ 

5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบภาพ 
1) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ  
2) รู้จักบทบาท หน้าที ่และมีความรบัผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

รายบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรบัตัว และท างานร่วมกับผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

5.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1) มีการน าเสนอผลงาน 

5.3 ช่วงเวลา 
รายวิชา 50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคม ี1 ปี 4 ภาคการศึกษาต้น 
รายวิชา 50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคม ี2 ปี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
รายวิชา 50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคม ี1 จ านวน 1 หน่วยกิต 1(0-3-1) 
รายวิชา 50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคม ี2 จ านวน 2 หน่วยกิต 2(0-6-2) 

5.5 การเตรียมการ 
แนะน าการสบืค้นข้อมลูวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ให้ความอิสระในการค้นคว้าด้วยตนเอง ติดตาม

ความก้าวหน้าของการท าโครงงานอย่างสม่ าเสมอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงานร่วม
ประเมินความก้าวหน้าพร้อมให้ค าปรึกษาที่เอื้อต่อการท าโครงงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน 

ประเมินผลด้วยคุณภาพของรายงาน และผ่านการน าเสนอโครงงานและการสอบวัดผลโดยคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1) มีจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและท าหนา้ทีเ่ป็นพลเมืองด ีรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สจุริต และ
เสียสละ  

-มีการสอดแทรกข้อคิดทางคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการเรียนการ
สอน  
-ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีและคณะวิศวกรรมศาสตรม์ี
การสนบัสนุนการจัดกิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่สง่เสรมิด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนิสิต  

2) มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรม และความรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรมเคมทีั้งทาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับสูง  

มีรายวิชาของหลักสูตรทีปู่พื้นฐานของศาสตร์และ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ 
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นิสิตเข้าใจการประยุกตอ์งค์ความรู้กบัปญัหาจรงิ 
 

3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงพฒันาอย่างต่อเนื่อง สามารถพฒันาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สงูข้ึนไป เพื่อพฒันาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสงัคมและประเทศชาติ 

การมอบหมายงานทีม่ีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์และ
เลือกวิธีการแก้ปญัหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม  
 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทยป์ัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัต ิฝึกแก้ปญัหา 
แทนการทอ่งจ า 

5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทกัษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบรหิารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นผูม้ีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

การมอบหมายงานทีเ่ป็นโครงการหรือกจิกรรมที่มี
หลายข้ึนตอนหรือหลายส่วนที่ต้องมีการจัดสรรงาน 
คน และเวลา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ 

-มีระบบเพือ่สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นิสิตหรือบุคคลภายนอกทีส่่งเสริมใหเ้กิดการแสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร ่การถามตอบ และการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ 
-มีรายวิชาที่ต้องมอบหมายงานให้นสิิตฝกึการเขียน
รายงานและการเสนอผลงาน (ทัง้แบบเล่มรายงาน
และปากเปล่า)  

7) สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และมทีักษะการ
บรหิารจัดการโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ  
 

มีโจทยป์ัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ มีทั้ง
งานเดี่ยวและแบบท างานเป็นกลุม่ เพื่อส่งเสริมให้
นิสิตได้ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้อื่นและการบริหาร
จัดการโครงการ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่า

ของระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เสียสละ และ ซือ่สัตย์สุจริต 
     2.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
     2.1.3 เคารพสทิธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทัง้
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
     2.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิง่แวดล้อม 
     2.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบรบิททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจบุัน 

ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีและคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ัน
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกใหรู้้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุม่และการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทจุริต
ในการสอบหรือลอกการบ้านของผูอ้ื่น เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจารยผ์ูส้อนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทัง้มีการจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
คุณธรรมและจริยธรรม  

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนสิิตในการเข้า
ช้ันเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการ
ร่วมกิจกรรม  
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของ
นิสิตในการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตร  
3) ปริมาณการกระท าทจุริตในการสอบ  
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2.2 ด้านความรู ้

2.2.1  มีความรอบรู้ เข้าใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กบังานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี    

2.2.2  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน  ใน
การประยุกต์แก้ไขปญัหาในงานจริงได้ สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ

2.2.3 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครือ่งมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.2.5 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทีส่ าคัญ ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม 

1) ใช้ในการเรียนการสอนในหลากหลายรปูแบบ 
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกตท์าง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชาน้ันๆ  
2) ส่งเสรมิใหม้ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  
3) ส่งเสรมิใหผู้้เรียนสามารถพึง่ตนเองได้ มีอิสระ
ในการแสวงหาความรู ้โดยไม่ยึดติดกับการรับ
ข้อมูลจากผูส้อนแต่เพียงอย่างเดียว แต่กระตุ้นให้
นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง 
โดยการน าเสนอผลงาน การตอบข้อซักถามและ
แสดงความคิดเห็น 

1) ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบย่อย    
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(3) ประเมินจากโครงงาน 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1  สามารถสืบค้นข้อมูลและมทีักษะการแสวงหาความรู้
เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง ประยุกต์ เพือ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
     2.3.2  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแกป้ัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ สามารถคิด วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมรีะบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
     2.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรปุประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
     2.2.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรอืต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
     2.3.5 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1) การสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษาทางด้านสาขา
ที่เกี่ยวข้อง  
2) การสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด
และแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายกลุ่มและ      
มีโอกาสปฏิบัตจิรงิ  
(3) การสอนให้นักศึกษาได้คิดอย่างมี
วิจารณญาณญาณและวิเคราะห์ปญัหาอย่างเป็น
ระบบ 

1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการ
ปฏิบัติของนสิิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอ 
การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรือการตอบ
ค าถาม  
2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม  
3) ประเมินจากการจัดท าโครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1 มีจิตส านกึ มจีิตสาธารณะ มีความรบัผิดชอบดา้นความ
ปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสงัคม ส านึก
ในความเปน็พลเมืองทีม่ีคุณค่าต่อสังคม และมคีวามเปน็ไทย 

2.4.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่ได้รบัมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีมสามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 

2.4.3 สามารถวางแผนและรบัผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกบัทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.4 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ 

2.4.5 สามารถสือ่สารกับกลุม่คนที่หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ่สงัคมได้ในประเด็น 

กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรูท้ักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนทีม่ีการก าหนดกจิกรรมให้มกีาร
ท างานเป็นกลุม่ การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรอืต้องค้นคว้าหาข้อมลูจากการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผูม้ีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี ้ 
1) สอนใหส้ามารถท างานกบัผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างดี  
2) สอนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย  
3) สอนใหส้ามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี 
4) สอนให้มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป  
5) สอนให้มีภาวะผู้น า 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน  
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน ชัดเจน   
ตรงประเด็นของข้อมลู  
3) การใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์และสารสนเทศใน
การน าเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ที่เหมาะสม   
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรูเ้ท่าทัน มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรอืการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปญัหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
     2.5.2  มีทักษะในการสือ่สารข้อมลูทั้งทางการพูด       การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้ภาษาใน
การสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพ 

2.5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารทีท่ันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

2.5.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรบัการท างานที่
เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี

2.5.5 สามารถใช้เครือ่งมอืการค านวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิต
ได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
เสมอืนจริง และน าเสนอการแกป้ัญหาที่
เหมาะสม  
2) แนะน าการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการค้นคว้าในหลากหลายสถานการณ์ใน
รายวิชาต่างๆ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี 
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง  
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตผุลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
3) ประเมินในระหว่างการสอน โดยให้นิสิต
แก้ปัญหา วิเคราะหป์ระสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหาเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นิสิต และให้น าเสนอแนวคิดของการแกป้ัญหา 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน และแบบไมม่ีค่าระดับข้ัน เป็นไปตามบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้ามี) ดังนี ้ 
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดบัข้ัน แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่ง

คิดเป็นค่าระดบัข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลาดับ  
1.2 การให้คะแนนแบบไมม่ีค่าระดบัข้ัน ในบางรายวิชา เช่น การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรม

เคมีจะให้คะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไมผ่่านตาม
เกณฑ ์

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรประเมินข้อสอบของแตล่ะรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่  
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรหรือ

คณะกรรมการที่ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ  
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกึงานในรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทาง

วิศวกรรมเคมซีึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่  
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เรียนครบและสอบผ่านตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 นิสิตที่เรียนในหลกัสูตรนี้ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่ภาควิชา

วิศวกรรมเคมจีัดข้ึน เพื่อศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมหีรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 
โรงงาน 

3.4 เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รูจ้ักมหาวิทยาลัยและคณะและใหเ้ข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหม้ีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะน าต่าง 
ๆ แก่อาจารย์ใหม ่ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบรหิารวิชาการของคณะและเรือ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่คณะต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัต ิ 

1.3 มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจนรายวิชาทีจ่ะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กบัอาจารย์พเิศษ 

1.4 ต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ สกอ. ระบุไว้ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรบัอาจารย์ใหม่ โดยทกุคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร 
คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลกัสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการ
อบรมภายใน 1 ป ีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทัง้หมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท้ี่อิงพฒันาการของ
ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้องอบรมปี
ละ 10 ช่ัวโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) สนับสนนุให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ เช่น 

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น  
2) สนับสนนุให้อาจารยจ์ัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน  
3) ส่งเสรมิให้อาจารยท์ าวิจัยทัง้การวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน ตลอดจนให้แรงจงูใจแกผู่้ทีม่ีผลงานทางวิชาการอย่างประจกัษ์ 
  

หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การก ากบัมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ 
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อุดมศึกษา และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทาง 
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมทีส่ภาวิศวกรจะใหก้ารรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและ 
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาทีม่ีการจัดการเรียนการสอน 
ในการก ากบัมาตรฐานหลักสูตรจะมีอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตรจ านวน 5 คนบริหารหลักสูตรภายใต้ 
การก ากบัดูแลและก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

2. บัณฑิต 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตวิศวกรเคมสีามารถท างานในภาคอุตสาหกรรม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา โดยบัณฑิตจะมีคุณลักษณะทีส่ าคัญดังนี้ 
 2.1 สามารถประยุกต์ความรูท้างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรมเคมีทัง้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม
เคมี หรือนิยามและประยุกต์ วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการหรือระบบงานทางวิศวกรรมเคมีในการท างาน
ได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 สามารถระบุปญัหา ตั้งสมการความสมัพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
ที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมอืวิเคราะหท์างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ทางด้านวิศวกรรมเคมีได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 สามารถหาค าตอบของปญัหาทางวิศวกรรมเคมทีี่ซบัซ้อน และออกแบบระบบงานหรือ
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีตามความต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม ความ
ปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
 2.4 สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมเคมีทีซ่ับซอ้น ซึ่งครอบคลมุ
ถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห ์การแปลความหมายข้อมลู และสังเคราะห์ข้อมลู
ข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 
 2.5 สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัดของเครือ่งมือและอปุกรณ์
นั้น 
 2.6 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถ
ท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุม่ได้ 
 2.7 สามารถติดต่อสือ่สารในงานวิศวกรรมวิชาชีพอื่น และบคุคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา 
ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมเคมี ตลอดจนสามารถออกค าสั่ง
และรบัค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
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 2.8 มีความเข้าใจและความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเคมีตอ่บริบทของสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปญัหาทางวิศวกรรมเคมีทีซ่ับซ้อนต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.9 มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 
 2.10 มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทนุและการบรหิารงานวิศวกรรมเคมีโดย
ค านึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
 2.11 ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรยีนรู้และพฒันาตนเองตลอดชีพ 
 

3. นิสิต 
3.1 การรับนักศึกษา 

การรบันักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษาเข้าเรียนในหลกัสูตรจะเป็นไปตามการประกาศ
รับสมัครของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นสิิตทกุคน โดยนิสิตที่มปีัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากบัอาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารยท์ี่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นสิิต และทกุคนต้องก าหนดช่ัวโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นสิิตเข้าปรึกษาได ้

3.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
3.3.1 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ ) ตามข้อบงัคับของมหาวิทยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
3.3.2 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต โดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรประเมิน 

ข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกบัความรบัผิดชอบผลการเรียนรู้หรือไม่ 
1) การประเมินผลของแตล่ะรายวิชาต้องผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตรก่อนประกาศผลสอบ 
2) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการฝกึประสลการณ์

ทางวิศวกรรมเคมี จาการตรวจเยี่ยมนสิิตฝึกงาน และการสัมภาษณ์ผู้ควบคุมการฝกึงานจากสถานประกอบการ 
รวมถึงผลการประเมินนิสิตโดยผู้ควบคุมการฝกึงาน 

3) ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
3.3.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เรียนครบและสอบผ่านตามจ านวนหน่วยกิตทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
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3) นิสิตที่เรียนในหลักสูตรนี้ทกุคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมจีัดข้ึน เพื่อศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีหรืออุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 โรงงาน 

4) เกณฑ์อื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีที่นสิิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจ่ะยื่นค ารอ้งขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. อาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมหีรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้อน จะต้องประชุมรว่มกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อเตรียมไว้ส าหรบั
การปรับปรงุหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลเุป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมผีล
การเรียนรูอ้ย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชาวิศวกรรมเคมกี าหนด 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สาหรับอาจารย์พเิศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก

การปฏิบัตมิาให้กบันิสิต อาจารย์พเิศษต้องเป็นผูม้ีความเช่ียวชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จริง หรือมีวุฒิ
การศึกษาอย่างต่ าปริญญาตร ีและเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยบรูพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ  
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้ามี) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารย์ผูส้อนภายใต้การ 
ก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะและมีระบบควบคุมติดตามการจัดท าแผนการสอนและการ 
ประเมินของทุกรายวิชา อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผ์ู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมลู 
ส าหรับใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีการประชุมรวมถึง 

น าเสนอต่อคณะ มหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรูท้ั้งความพร้อมทางกายภาพ 
และความพร้อมของอปุกรณ์เทคโนโลยีและสิง่อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้  ใน 
ส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสือ่การ 
สอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอด 
ภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที ่
เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ 
จัดซื้อหนังสือนั้นอาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ 
ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษทีเ่ชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มสี่วนในการเสนอแนะรายช่ือ 
หนังสือส าหรบัใหห้อสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลงัสิ้นสุดปกีารศึกษา  

X X X X 

6. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว  

 X X X 

7. ระดับความพึงพอใจของนสิิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ด้านการจัดการเรียน 
การสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X 

8. อื่นๆ ระบ ุ...     
รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 5 6 6 7 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 5 5 5 6 
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หมวดท่ี 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการทีจ่ะใช้ในการประเมินและปรับปรงุยุทธศาสตรท์ี่วางแผนไว้เพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเ้รียนโดยอาจารย์ผูส้อนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม ่
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
ค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมลูจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม ่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน  

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรอืไม่ใน
เนื้อหาที่ไดส้อนไป หากพบว่ามปีัญหาก็จะต้องมกีารด าเนินการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

ทุกสิ้นภาคการศึกษาคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรร่วมกับอาจารยผ์ู้สอนจะน าข้อมูลผลการ
ประเมินเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและสรปุเป็นแนวทางการปรับปรงุและพฒันา
เพื่อน าไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินจะกระท าโดยสองส่วนคือ โดยนิสิตผ่านแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ และโดย

คณะกรรมการที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง ข้อมลูที่ได้จะน ามาจดัท าเป็นแผนพัฒนาทักษะให้แกอ่าจารย์ผูส้อนท่าน
นั้น ๆ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ท าการประเมินจากความพึงพอใจของนสิิตปจัจบุัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผ่านการท าแบบสอบถาม

และสมัภาษณ์ และขอรับการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิจากทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้

ในการประเมินหลักสูตรผ่านการท างานร่วมกับคณะอนกุรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ 
โดยมีการระบุข้อมูลที่จะท าการเกบ็รวบรวมอย่างชัดเจน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาจะถูกรวบรวม และน าเข้าสู่กระบวนการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะเป็นการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก ผลการประเมินจะถูกบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อหารือในการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตรตาม
รายละเอียดดังที่ระบุในหมวดที่ 7 และน าเสนอต่อคณบด ี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
การทบทวนผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะกระท าทุกปีน ามาซึง่การ

ปรับปรงุย่อย เน้นไปที่การปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เมื่อหลักสูตรด าเนินการครบ 4 ปีและมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมกีารพจิารณาทบทวน
และปรับปรงุหลักสูตรโดยให้ความส าคัญกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ความทันสมัยและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
เอกสารแนบ 

 
หมายเลข   1 ค าอธบิายรายวิชา 
หมายเลข   2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูร 
  และอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
หมายเลข   3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอ่ผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  หมายเลข   4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา  
 หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรุง  
   (กรณีหลักสูตรปรบัปรุง) 
 หมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลกัสตูรจากผูท้รงคณุวุฒิภายนอก 
   (กรณีหลักสูตรปรบัปรุง) 
 หมายเลข  7 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี  
   พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมายเลข  1 
ค าอธบิายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                 
1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ               

 99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   English for Communication 
   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
   Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, with emphasis 
on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language 
for communication in daily life 
 
 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย    3(3-0-6) 
  Collegiate English 
  ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์
ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ 
  Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English 
with emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher 
knowledge  understanding of structure, and the strategies for English language learning to 
achieve a more practical and greater command of the English language for communication 
in college level 
 
 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  English Writing for Communication 
  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสือ่สารในชีวิตประจ าวันและในสถานประกอบการ โดยใช้
วิธีการเรียบเรียงทีเ่หมาะสม 
  English writing for daily-life and workplace communication using 
appropriate patterns of organizations 
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   1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 
 99930459 ภาษาอังกฤษส าหรบัการสมัครงาน    3(3-0-6) 
   English for Job Applications 
   ทักษะภาษาอังกฤษส าหรบัการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ 
สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
   English skills for job applications, finding jobs, reading job 
advertisements, writing of résumés, letters or emails for job application and job interviews 
 
 99930759 การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  English Reading for Science and Technology 
  เทคนิคการอ่านและเรียนรู้ค าศัพท์จากสื่อการอ่านจรงิ จากบทความวิชาการ  
คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมลัติมเีดีย 
  Reading techniques and terminology from authentic technical reading 
materials, academic articles, scientific equipment manuals, reports and multimedia 
 
 99940959 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนเุฉทสั้น ๆ รวมทัง้ 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน เพื่อการสือ่สารข้ันพื้นฐาน 
  Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages 
together with grammar, vocabulary, expressions for basic communication 
 
 99941159 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนเุฉทสั้น ๆ รวมทัง้ 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน เพื่อการสือ่สารข้ันพื้นฐาน 
  Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages 
together with grammar, vocabulary, expressions for basic communication 
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1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบรูพา 

 30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2(2-0-4) 
  Marine Ecology and Ecotourism 
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมทุรและ
คุณสมบัติของน้ าทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลทีส่ าคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนเิวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล 
ลักษณะและจรรยาของนกัท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย 
  Marine ecotourism, physical oceanography and sea water properties, 
Marine phenomenon, marine life organism, coastal ecosystem, marine toxicology, marine 
ecotourism activity, preparing to the beach, value and cautions from seafood, ethic of 
marine ecotourism and case study of marine ecotourism in Thailand 
  
 41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต      2(2-0-4) 
   Psychology for the Quality of Life 
   ทฤษฎีและหลกัการทางจิตวิทยาเกี่ยวกบัธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้
และถ่ายทอดทางสงัคม การสร้างสมัพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการด าเนินชีวิต การปรับตัว และการพฒันา
คุณภาพชีวิต 
   Psychological theories and principles of human nature, the process of 
learning and socialization, human relationship, life styles, adjustment and development of 
the quality of life 
 

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
  Economics of Everyday Life 
  แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทาง
จุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร 
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรฐับาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
  Concepts and basic principles of economic activities in both micro and 
macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of 
production, national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, 
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international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the application of 
economic perception on everyday life in general 
 
 41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด   2(2-0-4) 
   Emotion and Stress Management 
   ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกบั
ความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกบัความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก 
ทักษะการเผชิญปัญหา การประยกุต์ใช้เทคนิคการจัดการความเครียดในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
ท างาน 
   Definitions of emotion and stress, psychological theories and 
principles of stress, stress assessment, personality and stress, stress management, positive 
thinking, coping skills, the application of stress management techniques to life and life and 
work 
 

 77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  ASEAN Living through Culture 
  วัฒนธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี 
ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนใน
อาเซียนจากอดีตจนถึงปจัจบุัน การฝึกปฏิบัตจิัดกจิกรรมเกีย่วกับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนด้วย
ความตระหนักและส านึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสงัคมไทยและสังคมโลก 
  The importance of ASEAN culture through musics, performances, and 
literature overspreading in ASEAN and shared identities of people in ASEAN from the past 
until the present. It offers students opportunities to practice organizing activities related to 
the living of ASEAN people with awareness of good citizenship suitable for Thai society and 
the world society 
 
 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

 42310359  การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหป์ัญหา   2(2-0-4) 
   Systems Thinking and Problem Analysis 
  ความหมาย หลกัการ ความส าคัญและการคิดเชิงระบบกบัองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมอืช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา 
การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุกบัผล การสร้างแผนภาพวงจรการ
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คิดเชิงระบบ การน าหลกัการการคิดเชิงระบบไปใช้กบัสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการ
แก้ปัญหาลักษณะต่างๆ  
  Definition principle significance and systems thinking with learning 
organization, understand systems thinking, systems thinking tools, analyse problems, search 
for pattern and relations of problems, associate causes and effects, create causal loop 
diagram, apply systems thinking to other subjects, adapt systems thinking for various 
problem solving 
 
 77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์     2(2-0-4) 
  Arts and Creativity 
  ความรู้พื้นฐานทางศลิปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการ
สร้างสรรค์ ข้ันตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ชีวิตและสังคม การฝึกปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรูป้ระสบการณ์ของ
ตนเอง เพือ่การพฒันาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กว้างไกล  
  The introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and 
aesthetics, creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and 
creative work for life and society. The course offers opportunity for the students to practice 
organizing creative project using holistic thinking skill gained from their experience to 
improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary 
 

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 88510159 ก้าวทันสังคมดจิิทลัด้วยไอซีท ี    3(2-2-5) 
  Moving Forward in a Digital Society with ICT 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดจิิทลั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมลูและระบบเครือข่าย โปรแกรม
ประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 
กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน
อนาคต 
  Information technology and communication for digital society, 
information technology and communication applications, accessing and applying data,  data 
communication and computer networks, services and applications on the Internet,  Internet 
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threats and safety, information technology law and ethics,  information technology future 
trends 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน                           
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์       
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1               3(3-0-6) 

     Engineering Mathematics I 
 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ 

เมตรกิซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการก าจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟงัก์ชัน  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังกชั์นพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ สมการของเส้นสมัผสัและเส้นต้ังฉาก ผลต่างอนพุันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพทัธ์ การหา
ค่าสูงสุด-ต่ าสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพจิารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดบัสอง  โจทย์
ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด ปริพันธ์ไมจ่ ากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทลีะส่วน ปริพันธ์ของฟงัก์ชัน
ตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการท าเป็นเศษส่วนย่อย  

 Linear algebra for engineering application; equations and root findings; 
matrix; linear system of equations and their solutions; Gaussian elimination; functions and 
graphs of functions;  limits and continuities of functions;  derivatives of algebraic and 
transcendental functions;  applications of derivatives; equation of tangent and normal lines; 
differential and linear approximation; related rates; maximum-minimum; curve sketching 
using the first and second derivatives, and optimization problems; Indefinite integrals; 
techniques of integration including integration by parts; integration of trigonometric functions 
and partial fractions 
 

30212259  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2               3(3-0-6) 
     Engineering Mathematics II 

 บุรพวิชา : 30212159  
 ปริพันธ์จ ากัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลสั ระบบพกิัดฉากและระบบพิกัดเชิงข้ัว 

การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต การหาพื้นที่ ปรมิาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นทีผ่ิวที่เกิดจากการหมุน 
การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงข้ัว การประมาณค่าของปริพันธ์จ ากัด
เขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยงัไม่ได้ก าหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล าดับและ
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อนุกรม การกระจายอนกุรมเทยเ์ลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต ์

 Prerequisite : 30212159  
 Definite integrals; fundamental theorem of calculus; rectangular and 

polar coordinates; applications of definite integrals, to find  areas, volumes, arc length of 
curves and areas of surfaces of revolutions;  finding areas, arc length and surfaces of 
revolutions in polar coordinate system; numerical approximations of definite integrals;  
indeterminate forms and L’Hospital’s rule;  improper integrals; sequences and series; Taylor 
series expansions; functions of several variables; limits and continuities of several variables 
functions; partial derivative; chain rule and applications 

 
30222159  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                3(3-0-6) 

   Engineering Mathematics III 
      บูรพวิชา : 30212259  
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพกิัดทรงกระบอก และระบบ
พิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟงัก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยกุต์ ปรพิันธ์หลายช้ันของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบือ้งต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ
สองที่มีสมัประสิทธ์เป็นค่าคงตัว  

 Prerequisite : 30212259  
 Mathematical induction; cartesian, cylindrical and spherical coordinate 

systems in three dimensions; vectors and analytic geometry in three dimensional space; 
vector algebra in three dimensions; differentiation and integration of vector valued function 
of real variable and applications; multiple integrals of several variable functions and 
applications; line integral; introduction to ordinary differential equations and their 
applications; second order linear differential equations with constant coefficients 

 

 30810359 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
 Physics for Engineering 1 

  โครงสร้างและขอบเขตของฟสิิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกรง่ สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน 



77 

 

 Foundation and frontier of physics; vector; motion; force and Newton's 
law of motion; work and energy; motion of  the system of particles and rigid body; 
properties of matters; fluid mechanics; vibrations and wave; sound; temperature and heat 
 
 30810459 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

 Physics for Engineering 2 
 สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง สนามแมเ่หล็ก หลักการสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกสย์ุคใหม่ 

 Electric field and Gauss law; electric potential; capacity and dielectric; 
DC circuits; magnetic field; elements of electromagnetism; Faraday's law; Inductive; AC 
circuits; fundamental electronics; optics; modern physics 

 
 30810559  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1    1(0-3-1) 

 Physics Laboratory for Engineering I 
 บุรพวิชา :  30810359 หรือเรียนพร้อมกับ 30810359  
 ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 

Prerequisite :  30810359 or simultaneously study with 30810359 
 Operating related to subject of 30810359 Physics for Engineering I 

 

 30820759  ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกรรม 2    1(0-3-1) 
 Physics Laboratory for Engineering II 
 บุรพวิชา :  30810459 หรือเรียนพร้อมกับ 30810459  
 ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 30810459 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกรรม 2 
 Prerequisite :  30810459 or simultaneously study with 30810459 
 Operating related to subject of 30810459 Physics for Engineering II  

 

 50210159  เคมีส าหรบัวิศวกรรม     3(3-0-6) 
    Chemistry for Engineering 

 สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสมัพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติ
ของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกลุ พันธะเคมี เทอรโ์มไดนามิกส์
และสมดุลเคมี สมดลุไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิช่ัน 
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 Matter and change of matter; Stoichiometry and basis of the atomic 
theory; properties of gases, liquids, solids and solutions; structure of atoms and molecules; 
chemical bonds; thermodynamics and chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical 
kinetics; electrochemistry; periodic properties; transition metals 
 

 50210259 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรม    1(0-3-1) 
 Chemistry for Engineering Laboratory 

 บุรพวิชา : 50210159 หรือเรียนพร้อมกบั 50210159   
 ปฏิบัติการเคมสีอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
 Prerequisite :  50210159 or simultaneously study with 50210159 
 Experiments related to the description of 50210159 Chemistry for 

Engineering 
  
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์  

 50020159  สถิตยศาสตร ์      3(3-0-6) 
 Statics 
 ระบบของแรง การหาผลลัพธ์ สภาพสมดลุ แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน

และเสถียรภาพ พลศาสตรเ์บื้องต้น 
 Force systems; resultant; equilibrium; friction; principle of virtual work 

and stability; Introduction to dynamics 
       

 50123259  สถิติวิศวกรรม       3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่าง ๆ สถิตเิชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การใช้กลวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแกป้ัญหา 

 Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of 
variance; regression and correlation; using statistical methods as the tool in problem solving 

 
 50222159  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคม ี1     3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics I 
 กฎอุณหพลศาสตร ์คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร พลังงานและการแปลงรูป

ของพลงังาน วัฏจักรทางคาร์โนต์ เอนโทรป ีการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นและการอนรุักษ์พลังงาน 
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 Law of thermodynamics; thermodynamic properties of matter; energy 
and energy conversion; Carnote cycle; entropy; basic heat transfer and conservation of 
energy 
 
 50237159  วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้     3(3-0-6) 
    Engineering Materials and Selections 

 การเลือกใช้วัสด ุวัสดุวิศวกรรมและคุณสมบัติของวัสด ุคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางกลของโลหะ เซรามิก  โพลเิมอร์ และวัสดเุชิงประกอบ แผนภูมิวัฏภาค โครงสร้างมหภาคและการเปลี่ยน
รูปของของแข็ง ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณสมบัติของวัสด ุกระบวนผลิตโลหะและอโลหะ ทฤษฎีเบื้องต้นทางการกัด
กร่อน ประเภทของการกัดกรอ่นและวิธีการป้องกันการกัดกร่อน การเลือกใช้งานวัสดุในงานออกแบบทาง
วิศวกรรม 

 Material selection; engineering materials and their properties; 
mechanical and physical properties of metals, ceramics, polymers, and composites material; 
phase diagram; grain structure and deformation of solids; factors affecting properties; 
processing and treatment of metals and nonmetals; fundamental of corrosion theory; types 
of corrosion and corrosion prevention method; materials selection and uses in engineering 
design 

 
 50310159  เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-4) 

 Engineering Drawing 
 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์   

การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย    
การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  

 Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings; dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand 
sketches; detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing 
 

 50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรรม   3(2-3-4) 
  Computer Programming for Engineering 
 แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร ์ภาษาโปรแกรมในยุคปจัจบุัน การฝึกเขียนโปรแกรม 
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 Computer concepts; computer component; hardware and software 
interaction; current programming language; programming practices 
 

 50430159  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1      3(2-3-4) 
 Fundamental of Electrical Engineering  
 การวิเคราะห์ แรงดัน กระแสและก าลังของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เจนเนอเรเตอร์ มอเตอร์ และการใช้งานเครื่องกลไฟฟ้า แนวคิด
ของระบบไฟฟ้าสามเฟส การสง่ก าลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมอืวัดทางไฟฟ้า ปฏิบัติการในหัวข้อที่เรียน 

 Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; 
transformers, introduction to electrical machinery; generators and motors and their uses; 
concepts of threephase systems; method of power transmission; introduction to some basic 
electrical instruments; laboratory related to topics 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน               
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม             
 50210359  เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมอื     3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry and Instruments 
 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นส าหรับวิศวกรรมเคมี การวิเคราะหโ์ดยน้ าหนัก การไทเทรต

ส าหรับกรด-เบส และสารประกอบเชิงซอ้น ไฟฟ้าเคม ีหลักการของเครื่องมือวิเคราะหท์ี่จ าเป็นส าหรับ
วิศวกรรมเคม ีโครมาโตกราฟฟี ่เครื่องสเปคโทรมิเตอร ์  

 Basic analytical chemistry for chemical engineering; gravitational 
method; acid-base titration; complex titration; electrochemistry; principles of analytical 
instruments for chemical engineering; chromatography; spectroscopy 
 
 50220259  เคมีอินทรีย์และอินทรย์ชีวภาพ     3(3-0-6) 

 Organic and Bio-organic Chemistry  
 โครงสร้างและพันธะเคมีของสารอินทรีย ์หมู่ฟังก์ชันและคุณสมบัตทิางกายภาพและ

เคม ีความสัมพันธ์ของโครงสร้างและความว่องไวต่อปฏิกริิยาของโมเลกลุสารอินทรีย์ ประเภทของปฏิกริิยาใน
เคมีอินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกริิยา เคมีของสารประกอบอะโรมาตกิและเฮทเทอโรไซคลิกเบื้องต้น    
กรดอะมโิน โปรตีนและคารโ์บไฮเดรต 

 Structure and chemical bonding of organic compounds; functional 
groups and their chemical and physical properties; structure and reactivity of organic 



81 

 

molecules; type of reactions and reaction mechanism; introduction to aromatic and 
heterocyclic compounds; amino acid; protein; carbohydrate 

 
 50220359  ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมเคมี    1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Chemical Engineering  

 หัวข้อคัดสรรซึ่งสัมพันธ์กับเคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ เคมีอินทรีย์และอินทรีย์
ชีวภาพ และเคมีเชิงฟิสกิส ์
 Selected topics related to analytical chemistry and Instrument, organic 
and bio-organic chemistry, and physical chemistry 
 

 50221159  สมดุลมวลสารและพลังงาน    3(3-0-6) 
 Mass and Energy Balance 
 หลักการค านวณทางวิศวกรรมเคมีเบือ้งต้น ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และการค านวณ

สมดุลมวลสาร การป้อนเวียนรอบ การปอ้นข้าม การเป่าทิง้ ข้อมูลสมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมี สมดุลพลังงาน 
การค านวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลงังานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิง่ การศึกษากระบวนการ
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม 

 Basic calculations in chemical engineering; stoichiometry and material 
balance calculation; recycling; bypassing; purging; chemical and phase equilibrium data; 
energy balance; mass and energy balance calculation for steady-state processes; general 
chemical processes in industries 
 

 50221259  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Applied Mathematics and Numerical Methods for  
 Chemical Engineering 
 บุรพวิชา :  30222159 หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 สมการอนุพันธ์สามัญ วิธีการแปลงลาปาซ ระบบสมการอนพุันธ์เชิงเสน้ สมการ

อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขส าหรบัการประมาณฟังก์ชันและการฟิตข้อมลู การหาค่าอนุพันธ์และปรพิันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนพุันธ์สามญัและสมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย การประยุกต์ในปญัหาทางวิศวกรรมเคมี การ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรบัวิธีการเชิงตัวเลข 
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 Prerequisite : 30222159 or approval of program committee 
 Ordinary differential equations; Laplace transformation techniques; 

system of linear ordinary differential equations; introduction to partial differential equations;  
solving of linear and non-linear equation systems using numerical methods; function 
approximation and curve fitting using numerical methods; numerical differentiation and 
integration; numerical solutions of ordinary and partial differential equations; applications in 
chemical engineering problems; computer applications 

  
 50222259  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคม ี2     3(3-0-6) 
    Chemical Engineering Thermodynamics II 
    บุรพวิชา :  50222159 หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 อุณหพลศาสตร์ของระบบหลายองค์ประกอบ สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฎิกิริยาเคมี 
 Prerequisite:  50222159 or approval of program committee 
 Thermodynamics of multi-component systems; phase and chemical 

reaction equilibrium 
 

 50223159  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
   Fluid Mechanics for Chemical Engineering 
   บุรพวิชา :  30222159 หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 ของไหลและคุณสมบัติของของไหล กฎความหนืดของนิวตัน สถิตยศาสตร์ของไหล
และการประยุกต์ จลนศาสตร์ของของไหลและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาตรควบคุม สมการแบร์นูลลีและการ
ประยุกต์ การวิเคราะห์มิติ สมการเชิงอนุพันธ์ของการไหล การท าดุลโมเมนตัมแบบเปลือก สมการการ
เปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทโมเมนตัม การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลของของไหลและการสูญเสีย
ของการไหลในท่อ การไหลผ่านวัตถุจม 

 Prerequisite :  30222159 or approval of program committee 
 Fluids and their properties; Newton’s law of viscosity; fluid static and 

applications; flow kinetic and analysis of system with a control volume; Bernoulli equation 
and applications; dimensional analysis; differential equation for fluid flow; shell momentum 
balances; equation of change for momentum transfer; laminar and turbulent flows; flows in 
pipe and loss; flow past immersed bodies  
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 50233159  การถ่ายเทความร้อนส าหรบัวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
   Heat Transfer for Chemical Engineering 

 บุรพวิชา :  30222159 หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 หลักการพื้นฐานส าคัญของการถ่ายเทความร้อน ค่าการน าความร้อนและกฎการน า

ความร้อนของฟเูรียร์ สมการอนุพันธ์ของการถ่ายเทความร้อน การท าดุลพลังงานแบบเปลือก สมการการ
เปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว การพาความร้อน
และความสัมพันธ์ของการพาความร้อน การถ่ายเทความร้อนที่มีการเปลี่ยนสถานะ การแผร่ังสีเบื้องต้น 

 Prerequisite :  30222159 or approval of program committee 
 Basic principles of heat transfer; thermal conductivity and Fourier’s law 

of conduction; differential equation for heat transfer; shell energy balances; equation of 
change for heat transfer; steady and unsteady state heat conduction; convective heat 
transfer and correlations of convection; phase change heat transfer; introduction to radiation 
 

 50233259  การถ่ายเทมวลสาร      3(3-0-6) 
   Mass Transfer 

 บุรพวิชา :  30222159 หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 หลักพื้นฐานการถ่ายเทมวล ค่าการแพร่ของมวลและกฎการแพร่ของฟกิส์ สมการ

อนุพันธ์ของการถ่ายเทมวล การท าดลุมวลแบบเปลือก สมการการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทมวล การถ่ายเท
มวลแบบการแพร่ทีส่ภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว การถ่ายเทมวลโดยการพาและความสมัพันธ์ของการ
ถ่ายเทมวลโดยการพา การเกิดข้ึนพร้อมกันของการถ่ายเทความร้อนและมวล การถ่ายเทมวลระหว่างวัฎภาค 

 Prerequisite :  30222159 or approval of program committee 
 Basic principles of mass transfer; diffusivity and fick’s law of diffusion; 

differential equation for mass transfer; shell mass balances; equation of change for mass 
transfer; steady and unsteady state diffusive mass transfer; convective mass transfer and 
correlations for convection; simultaneous heat-mass transfer; interphase mass transfer 
 

 50234159  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 
   Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 
    บุรพวิชา :  50221159 หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมสี าหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบเครือ่งปฏิกรณ์เคม ีประเภทของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบเครื่องปฏิกรณ์เดี่ยวและเครื่องปฏิกรณ์แบบ
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หลายตัว เครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ ถังปฏิกรณ์แบบเอกพันธ์ แนะน าถังปฏิกรณ์แบบ      
วิวิธพันธ์ แนะน าถังปฏิกรณ์แบบไมอุ่ดมคต ิ

 Prerequisite : 50221159 or approval of program committee 
 Fundamentals of thermodynamic and kinetic for analysis and design of 

chemical reactors; type of reactors; single reactor and multiple reactor systems; isothermal 
and non-isothermal reactors; homogeneous reactors; introduction to heterogeneous 
reactors; introduction to non-ideal reactors 
 

 50236159  การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 1 3(2-3-4) 
   Process Equipment Design and Operation I 
   บุรพวิชา :  50223159 หรือเรียนพร้อมกบั 50223159  
  หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 แนะน าอุปกรณ์ในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การออกแบบและการท างานของ 
ระบบฟลอูิดไดเซช่ัน เครื่องมือวัดอัตราการไหล วาล์ว อุปกรณ์ส่งย้ายของเหลว อุปกรณ์ส่งย้ายแกส๊ การกวน
และการผสม การกรอง การตกตะกอน การเหว่ียงแยก ไซโคลน การลดขนาดและการกระจายขนาดอนุภาค 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน การเขียนรายงานทางวิศวกรรม  

 Prerequisite :  50223159 or simultaneously study with 50223159  
  or approval of program committee 

 Introduction to process equipment in chemical engineering; design and 
operation of fluidization, fluid measuring devices, valves, equipments for transportation of 
liquid, equipments for transportation of gas, agitation and mixing, filtration, sedimentation, 
centrifugation, cyclone, particle size reduction and distribution; experiments related to the 
studied topics; engineering report writing 
 

 50236259  การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 2 3(2-3-4) 
   Process Equipment Design and Operation II 
   บุรพวิชา :  50221159 และ 50233159 หรอืเรียนพรอ้มกบั 50233159  

หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 การออกแบบและการท างานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย     

เครื่องอบแห้ง เครือ่งมือลดความช้ืนและหอหล่อเย็น และเครื่องตกผลึกสาร ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนือ้หาทีเ่รียน 
 
   



85 

 

 Prerequisite :  50221159 and 50233159  
   or simultaneously study with 50233159  

or approval of program committee 
 Design and operation of heat exchangers, evaporator, dryer, 

dehumidification and cooling tower, and crystallizer; experiments related to the studied 
topics 
 

 50236359  เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
    Chemical Engineering Economics 

 ทบทวนความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จลุภาคและมหภาค การอ่านข้อมูลทางการ
บัญชีและงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตรเ์พื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการเลือกกระบวนการ
เคม ีและการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี 

 Review of basic macro- and micro-economics; introduction to 
accounting data and financial statements in chemical industry; economic evaluation in 
chemical engineering process and plant design; economic evaluation for alternative 
selection and investment of chemical processes 
 
 50236459  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ   3(2-2-4) 
  กระบวนการส าหรับวิศวกรเคม ี     
     Computer Application in Process Design for  
 Chemical Engineers 

 ซอฟท์แวรส์ าหรับจ าลองกระบวนการ การออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคม ีการสร้างแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการ     
การวิเคราะห์การจ าลองกระบวนการภายใต้สภาวะที่ก าหนด การหากระบวนการทีเ่หมาะสม            

 Software for chemical process simulation, and equipment and process 
design; design of process flow diagram; basic theory of process design; analysis of process 
simulation under specific conditions; process optimization 
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 50237359  ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคม ี   3(3-0-6) 
  Chemical Process Safety 

 แนวคิดและค าจ ากัดความและความปลอดภัยในโรงงานเคมี กลยุทธ์การบริหารความ
ปลอดภัยของกระบวนการเคม ีพิษวิทยาและสุขลักษณะในอตุสาหกรรมเคมี รูปแบบของการกระจายและการ
ปล่อยสารพิษ การระเบิดและการติดไฟ การออกแบบระบบป้องกันไฟและการระเบิด ระบบวาล์วนิรภัยและ
การค านวณหาขนาด การบ่งช้ีความเสี่ยงอันตรายในโรงงานเคมีและการประเมินความเสี่ยง การประเมินถึง
อุบัติเหตุและกรณีศึกษา อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อบังคับความปลอดภัย  

 Concept and definitions of chemical plant safety; management 
strategies in chemical process safety; toxicology and chemical industrial hygiene; toxic 
release and dispersion models; fire and explosions; design for fire prevention and explosions; 
reliefs and relief sizing; hazard identification and risk assessment; accident investigations and 
case study; personal protective equipment; safety law, regulation and ethics 

 
 50245159  ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคม ี   1(0-3-1) 
 Integrated Chemical Engineering Laboratory 
 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทีเ่กี่ยวข้องกับการบรูณาการทาง
วิศวกรรมเคมี จลนพลศาสตร์และถังปฏิกรณ์เคมี พลศาสตรก์ระบวนการและการควบคุม และการบูรณาการ
กระบวนการทางเคม ี
 Analysis and design of experiments related to integrated chemical 
engineering, chemical kinetics and reactors, process dynamics and control, and chemical 
processes integration 

 

 50246159  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม    3(3-0-6) 
    Process Dynamics and Control 
    บุรพวิชา :  50221259 หรือตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการควบคุม 
เทคนิคการแกป้ัญหาและพลศาสตร์ของระบบ การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัต ิหลักการควบคุมแบบ
ย้อนกลบั การวิเคราะหเ์สถียรภาพของระบบ การออกแบบระบบควบคุมและการตอบสนองความถ่ี 
คุณลักษณะของเครื่องมอืวัดและควบคุมแบบต่างๆ 

 Prerequisite :  50221259 or approval of program committee 
 Mathematical models of chemical engineering systems; solution 

techniques and dynamics of these systems; introduction to automatic control; feedback 
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control concept; stability analysis; frequency response and control system designs; 
introduction to measurement and control instrument characteristics 
 

 50246259  การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
   Chemical Engineering Process and Plant Design 
 บุรพวิชา :  50234159 หรือตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 หลักการในการออกแบบและสังเคราะหก์ระบวนการผลิตและโรงงานในอุตสาหกรรม
เคม ีการเลือกระบบการท างานของกระบวนการ โครงสร้างของ Input-output และรีไซเคิลของกระบวนการ
ผลิต การแยกสาร การออกแบบโครงข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แผนภูมิราคาของกระบวนการ การเลือก
กระบวนการและเงือ่นไขการท างานที่เหมาะสม การออกแบบที่มีความปลอดภัยและลดปริมาณของเหลือทิ้ง 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โครงงานการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 

 Prerequisite :  50234159 or approval of program committee 
 The hierarchical approach to conceptual synthesis and design of 

chemical processes and plants; selection of batch or continuous processes; input-output 
and recycle structure of the process flowsheet; separation system; heat exchanger networks; 
cost diagram; preliminary process optimization; process retrofit; safety and waste 
minimization in process design; computer application; process design project of a chemical 
plant 
 

 50246559  การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 3  3(2-3-4) 
   Process Equipment Design and Operation III 
  บุรพวิชา :  50221159 และ 50233259 หรือเรียนพรอ้มกบั 50233259  
 หรือตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 การออกแบบและการท างานของหอดูดซึมแกส๊ หอกลั่นแยกสาร เครือ่งสกัดแยกสาร 
และเครือ่งมอือื่นๆ ที่น่าสนใจ ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรยีน 

 Prerequisite :  50221159 and 50233259  
   or simultaneously study with 50233259   

 or approval of program committee 
 Design and operation of gas absorber, distillation column, extraction 

equipment, and other equipment of interest; experiments related to the studied topics 
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 50249759  การฝกึประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี    1(0-3-1) 
    Chemical Engineering Experience Training 
 บุรพวิชา : ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 การเพิม่พูนความรูท้างวิศวกรรมเคมีและประสบการณ์การท างานในสถาน
ประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ การปรบัตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
เสริมสร้างทักษะทางสงัคม จรรยาบรรณวิชาชีพและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  

 Prerequisite : approval of program committee 
 Enhancing chemical engineering knowledge and experience in 

authentic business organizations; adjusting themselves to the workplace; being accountable 
for the assigned responsibilities; enhancing social skills, professional code of ethics, and 
social activities with other people 

   

 50249859  โครงงานทางวิศวกรรมเคม ี1     1(0-3-1) 
    Chemical Engineering Project I 
 บุรพวิชา : ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
โครงงาน การสบืค้นรายงานการวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการด าเนินงานตลอดโครงงานและ
ด าเนินงานตามแผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคมี การน าเสนอการเตรียมโครงงาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับโครงงานทางวิศวกรรมเคม ี1 

 Prerequisite : approval of program committee 
 Selection of related topic in chemical engineering; determination of 

objectives and scope of the project; literature and theory review; project planning and 
continuation of the pre-project section; chemical engineering pre-project proposal writing; 
presentation; professional code of ethics for chemical engineering project I 
 
 50249959  โครงงานทางวิศวกรรมเคม ี2     2(0-6-2) 
   Chemical Engineering Project II 
 บุรพวิชา :  50249859 หรือมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 การด าเนินโครงงานทางวิศวกรรมเคมีต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 ให้
เสร็จสมบูรณ์ รายงานโครงงานวิศวกรรมเคม ีการน าเสนอปากเปล่า จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับโครงงานทาง
วิศวกรรมเคม ี2 
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 Prerequisite : 50249859 or approval of program committee 
 Fulfillment of the chemical engineering project continued from 

chemical engineering project I; chemical engineering project report; oral presentation; 
professional code of ethics for chemical engineering project II 

 
 2.2.1 กลุม่วิชาเลือกทางวิศวกรรม               
 50244159    การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา   3(3-0-6) 
     Catalytic Reactor Design  

 บุรพวิชา : 50234159 หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 โครงสร้างและคุณสมบัติของตัวเรง่ปฏิกิริยา กระบวนการผลติตัวเร่งปฏิกริิยา

เบื้องต้น และวิศวกรรมปฏิกริิยาของตัวเร่งปฏิกริิยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกริิยาในอุตสาหกรรมเคมีและ 
ปิโตรเคม ีการออกแบบเครือ่งปฏิกรณ์แบบตัวเรง่ปฏิกริิยา 

 Prerequisite : 50234159 or approval of program committee 
 Structure and properties of catalyst; elementary catalytic reaction 

processes and catalytic reaction engineering; applications of catalyst in chemical and 
petrochemical industries; design of catalytic reactor 
 
 50246359  การจัดการทางวิศวกรรมเคม ี    3(3-0-6) 
    Chemical Engineering Management 

 การบริหารจัดการโครงการทางวิศวกรรมเคมี การวางแผนและการท านาย         
การตัดสินใจ การบรหิารจัดการองค์กร ภาวะความเป็นผู้น าและการควบคุม การพฒันาแบบยัง่ยืน           
การบริหารงานนวัตกรรมและทรัพยส์ินทางปัญญา 

 Chemical engineering project management; planning and forecasting; 
decision making; organization, leadership and controls; sustainable development; 
management for innovation and intellectual properties 
 
 50246659  เครื่องมือวัดในกระบวนการทางเคม ี   3(3-0-6)  
  Chemical Process Instrumentation 

 การวัดและเครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี หลักการของเครื่องมือวัด อุณหภูมิ 
แรง ความดัน อัตราการไหล ระดับของเหลว ความเข้มข้นของสารในของเหลวและก๊าซ ความขุ่น ความช้ืน  
เทคนิคต่างๆ ในการเช่ือมต่ออปุกรณ์ต่าง ๆ ซอฟต์แวร ์ฮาร์ดแวร์ของระบบวัดคุม อุปกรณ์การแปลงและปรับ
สัญญาน หลักการอินเตอรเ์ฟสเครื่องมือวัดคุมกับระบบคอมพิวเตอร์ 
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 Measurement and instrumentation in chemical plants; principles of 
temperature sensor, force sensor, pressure sensor, flow sensor, level sensor, composition in 
liquid and gas phase sensor, turbidity sensor, humidity sensor; instrument interfacing 
techniques; software and hardware for control system; analogue and digital data processing; 
principle of computer and control interface 

 
 50242159  เทคโนโลยีปิโตรเลียม      3(2-3-4) 
    Petroleum Technology 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ ามัน ก าเนิดของน้ ามนัปิโตรเลียม            
การส ารวจค้นหาและการผลิตน้ ามันดิบ น้ ามันปิโตรเลียมดิบและองค์ประกอบของน้ ามันปโิตรเลียมดิบ        
วิธีทดสอบคุณภาพน้ ามัน ผลิตภัณฑจ์ากปโิตรเลียม กระบวนการการกลั่นแยกน้ ามันดิบและการแยก
องค์ประกอบด้วยวิธีทางกายภาพอื่นๆ กระบวนการการเปลีย่นแปลงโมเลกลุของน้ ามันโดยวิธีทางเคมเีพื่อ
ปรับปรงุคุณภาพ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงโมเลกลุของน้ ามันโดยวิธีทางเคมเีพื่อท าให้ขนาดของโมเลกุล
เปลี่ยนแปลงไป ปฏิบัตกิารทีเ่กี่ยวข้องกบัเทคนิคการวิเคราะห์และวิธีมาตรฐานในการทดสอบผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและเช้ือเพลิง 

 Introduction to petroleum industries; origin of oil; exploration and 
production of crude oil; crude oil and its compositions; oil testing; petroleum products; 
petroleum refining and other physical separation processes; chemical conversion processes 
for quality improvement; cracking processes; experiments related to analysis techniques and 
standard methods in testing petroleum products and fuels 
 

 50242259  เทคโนโลยีปิโตรเคม ี     3(3-0-6) 
 Petrochemical Technology 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปโิตรเคมี กระบวนการการผลิตปโิตรเคมีขั้นน า 
วัตถุดิบ การจ าแนกประเภททางเคมีของปิโตรเลียมตามสภาพแหลง่ก าเนิด กระบวนการผลิตปโิตรเคมีขั้นกลาง 
กระบวนการผลิตโอลิฟิน กระบวนการผลิตอะโรมาตกิ กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลาย กระบวนการในเคมี
อินทรียส์ังเคราะห ์การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตปุ๋ยสังเคราะห ์สารซักฟอกสงัเคราะห์  

 Introduction to petrochemical industries; base petrochemical process; 
raw materials; classification of petroleum chemical according to sources; intermediate 
petrochemical processes; olefin process; aromatic process; final petrochemical processes; 
organic chemical synthesis; manufacture of resin; fertilizer synthesis; detergent synthesis 
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 50242359  เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ      3(3-0-6) 
     Natural Gas Technology 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัแก๊สธรรมชาติ  สมบัติของแกส๊ธรรมชาติ  พฤติกรรมทางวัฏ
ภาคและสมดลุระหว่างไอและของเหลว  พฤติกรรมทางวัฏภาคระหว่างน้ าและไฮโดรคาร์บอนและสมดุล
ระหว่างไอและของแข็ง สมบัตทิางอุณหพลศาสตร์  กระบวนการผลิตแกส๊ธรรมชาติ สารเคมีและเช้ือเพลิงเหลว
จากแก๊สธรรมชาติ  

 Natural gas in general; properties of natural gas; phase behavior and 
vapor-liquid equilibrium; water-hydrocarbon phase behavior and vapor-solid equilibrium; 
thermodynamic properties; natural gas processing; chemicals and liquid fuels from natural 
gas 

 
 50242459  พลังงานสะอาด      3(3-0-6) 
  Clean Energy 

 แหล่งก าเนิดของพลงังาน ความส าคัญของพลงังานสะอาด ชนิดต่างๆ ของพลงังานที่
ทดแทนได้และมเีสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของพลงังานในรปูแบบต่างๆ เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดต่างๆ ใน
ปัจจุบัน 

 Sources of energy; Importance of clean energy; types of renewable 
energy and stability; advantages and disadvantages of various energies; current technology 
for clean energy production 

 
 50242559  เทคโนโลยีพลงังานชีวมวล     3(3-0-6) 
  Biomass Energy Technology 

 พลังงานชีวมวล กระบวนการแปลงสภาพชีวมวลเชิงกายภาพ กระบวนการแปลง
สภาพชีวมวลเชิงชีวเคมี กระบวนการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน กระบวนการไพโรไลซสิ 
กระบวนการแกส๊ซิฟเิคชัน กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการผลิตเอทานอล กระบวนการผลิตแกส๊ชีวภาพและ
แก๊สไฮโดรเจน กระบวนการผลิตน้ ามันดีเซลและน้ ามันชีวภาพอื่น 

 Biomass energy; physical conversion processes; biochemical 
conversion processes; thermochemical conversion processes; pyrolysis; gasification; 
combustion; ethanol production process; biogas and hydrogen production processes; 
biodiesel and other bio-oil production processes 
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 50240159  ชีววิทยาระดับโมเลกลุและเซลล์ส าหรบัวิศวกร   3(2-3-4) 
     Cell and Molecular Biology for Engineers 

 ชีววิทยาระดับโมเลกลุและเซลล์เบื้องต้น โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล ์จลุชีววิทยา
เบื้องต้นและระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย ์ความหลากหลายของจลุินทรีย์และจุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 

 Introduction to cell and molecular biology; structure and function; 
introduction to microbiology and microbial ecology; metabolic diversity in microorganisms 
and microbial biotechnology; experiments related to the studied topics 
 
 50240259  ชีวเคมีส าหรับวิศวกร      3(3-0-6) 
     Biochemistry for Engineers 

 หลักพื้นฐานทางชีวเคม ีโครงสร้าง หน้าที่และคุณสมบัติของโมเลกุลชีวภาพ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกบัหน้าที่ของโมเลกุลชีวภาพในสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการเมตาบอลิซมึ 

 Basic principles of biochemistry; structures, functions and properties of 
biological molecules; carbohydrate; protein; lipid; structure-function relationships of 
biologically important molecules in living cells; metabolisms 
 
 50248159  วิศวกรรมชีวเคม ี      3(3-0-6) 
     Biochemical Engineering 

 การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมีโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม
เคม ีจลน์ศาสตร์ของเอนไซม์และจลุินทรีย ์การออกแบบและวิเคราะหเ์ครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ กระบวนการถ่าย
โอนในกระบวนการทางชีวภาพ  

 Design of biological and biochemical process using chemical 
engineering principles; kinetics of enzyme and microorganisms; analysis and design of 
bioreactor; transport phenomena in biological process 
 
 50248259  วิศวกรรมการแยกทางชีวภาพ     3(3-0-6) 
     Bioseparation Engineering 

 การออกแบบกระบวนการแยกสารชีวภาพและชีวเคมีโดยอาศัยหลักการทาง
วิศวกรรมเคม ีการท าใหส้ารบริสทุธ์ิและการน ากลบัมาใช้ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ                           
กระบวนการแยกด้วยเมมเบรน การสกัด โครมาโตรกราฟฟี ่
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 Design of bioseparation processes using chemical engineering 
principles; purification and recovery of bioproducts; membrane separation; extraction; 
chromatography 
 
 50248359  วิศวกรรมเคมทีางทะเล      3(3-0-6) 
     Marine Chemical Engineering 

 การออกแบบ ปฏิบัติการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพโดยอาศัยหลกัการ
ทางวิศวกรรมเคม ีโดยเน้นเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพส าหรับการเจริญเตบิโตของแบคทีเรียทางทะเล สาหร่าย กระบวนการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก
ทะเล 

 Analysis, design and operation of biological processes using chemical 
engineering principles, focusing on marine biotechnological industries; design of bioreactor 
for marine bacterium and algae growth; extraction of bioproducts from natural marine 
biodiversity 
 
 50240359  ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม     3(2-3-4) 
     Environmental Chemistry and Biology 

 หลักเคมีและชีววิทยาเบื้องต้นส าหรบังานด้านสิง่แวดล้อมที่เน้นความเข้าใจเกี่ยวข้อง
กับหลักการท างานของระบบธรรมชาติหรอืระบบที่มนุษย์สรา้งขึ้น เนื้อหารวมถงึกรดและเบส สารประกอบ
เชิงซ้อน ปฏิกริิยาออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน การตกตะกอนผลกึ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และปฏิกริิยาดูดซับ เซลล์และ
โครงสร้างของเซลล ์หลักการทางแบคทีเรีย การเจริญเติบโตของประชากรและปจัจัยที่มผีลต่อการเจริญเตบิโต 
เอ็นไซม์และเมตาโบลิซมึ หลกัการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัพลงังาน ห่วงโซ่อาหาร ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบั
รายวิชาน้ี 

 Basic environmental chemistry and biology with a focus on 
understanding the principles governing the function of both natural systems and systems 
perturbed on engineered by humans; topics include acid-base, complexation, 
oxidation/reduction, precipitation, hydrolysis and sorption reactions; cell and structure of 
cell; bacteria; population growth and liming factors; enzyme and metabolism; principles 
related to energy and food chain; experiments related to the studied topics 
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 50247159  วิศวกรรมเคมสีิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
    Environmental Chemical Engineering 

 ผลกระทบของมลภาวะทางสิง่แวดล้อม มาตรฐานเชิงคุณภาพของสิง่แวดล้อม 
แหล่งที่มาและคุณลักษณะของของเสียอุตสาหกรรมและกระบวนการบ าบัด แหล่งทีม่าของมลพิษทางอากาศ 
กระบวนการควบคุมอนุภาคและก๊าซทีป่ลอ่ยจากอุตสาหกรรม คุณลักษณะของเสียที่เป็นพิษรวมถึงวิธีการ
ก าจัด 

 Impacts of environmental pollution; environmental quality standards; 
sources and characteristics of industrial wastes and treatment methods; sources of air 
pollution; controls of particles and gas released from industries; characteristics of hazard 
wastes and disposal methods 

 
 50247259  การควบคุมมลพิษทางอากาศ     3(3-0-6) 
    Air Pollution Control 

 แหล่งก าเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ กฏหมายและมาตรฐานด้าน
คุณภาพอากาศ การประยุกต์ใช้ข้อมลูอุตุนิยมวิทยาส าหรับการท านายการเคลือ่นย้ายมลพิษอากาศใน
บรรยากาศ การประยุกต์ใช้โมเดลการกระจายเพื่อท านายความเข้มข้นของมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาโฟ
โตเคมิคัลของโซนในช้ันบรรยากาศสตราโทสเฟอริก ผลกระทบของฝนกรด การปล่อยมลพิษอากาศจาก
แหล่งก าเนิดแบบอยู่กบัทีห่รือแบบเคลื่อนที่ วิธีการวิเคราะหม์ลพิษอากาศ การควบคุมมลพิษในรูปของอนุภาค 
ก๊าซ และไอระเหย 

 Sources and impacts of air pollution; regulations and standards for 
ambient air quality; application of meteorological data for predicting fate and transport of air 
pollutants in the atmosphere; applications of dispersion models to predict pollutant 
concentrations in the atmosphere; photochemical reactions of stratospheric ozone; impacts 
of acid rain; emission of pollutants from stationary and mobile sources; analysis methods for 
air pollutants; control of particulate, gas, and vapor pollutants 

 
 50247359  ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าปะปา    3(3-0-6) 
     Water and Wastewater Treatment System 

 หลักการพื้นฐานและแนวคิดในการออกแบบและเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบ
ประปา เทคนิคทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพ ที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบประปา การผสมผสาน
หน่วยย่อยของขบวนการที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบประปา 
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 Basic principles and conceptual design and operations of water and 
wastewater treatment systems; physical, chemical and biological techniques involved in 
water and wastewater treatment systems; combination of individual unit operations used in 
water and wastewater treatment systems 
 
 50247459  การจัดการขยะและของเสียอันตราย    3(3-0-6) 
     Solid and Hazardous Waste Management 

 แหล่งก าเนิดและคุณสมบัติของขยะและของเสียอันตราย การจ าแนก การบ าบัดและ
การก าจัดของเสียอันตราย หลกัการทางวิศวกรรมในการจัดการขยะและของเสียอันตราย การเก็บขนขยะ   
การขนถ่ายและขนสง่ขยะ การก าจัด การน าขยะกลับมาใช้ 

 Sources and properties of solid and hazardous wastes; classification, 
treatment and disposal for hazardous waste; engineering principles for solid and hazardous 
waste management; handling and collection; transfer and transport; disposal; recovery and 
reuse 
 
 50247559  หลักเคมีโพลเิมอร ์     3(2-3-4) 
   Principle of Polymer Chemistry 

 การเรียกช่ือและการแบ่งประเภทของโพลเิมอร์ พันธะเคมีและเคมอีินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นฐานการสงัเคราะห์โพลเิมอร์ น้ าหนักโมเลกลุและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกลุ การจัดเรียงตัวของ
สายโซ่โพลเิมอร ์อุณหภูมิทรานสิชัน สัณฐานของโพลเิมอร์และโครงสร้างผลกึของโพลเิมอร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างของโพลเิมอร์กับสมบัติด้านความร้อน สมบัติทางกล สมบัติทางเคม ีสมบัตทิางไฟฟ้า และ
สมบัตทิางแสง การวิเคราะหส์มบัติของโพลิเมอร์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห ์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบัรายวิชาน้ี 

 Polymer nomenclature and classification; chemical bonding and 
organic chemistry related to synthesis of polymer; molecular weight and distribution of 
molecular weight; configurations of polymer chains; thermal transition; morphology and 
crystal structure of polymers; relation of polymer structure to thermal, mechanical, 
chemical, electrical and optical properties; analysis of polymer properties using analytical 
instruments; experiments related to the studied topics 
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 50247659  กระแสวิทยาของโพลิเมอร ์    3(3-0-6) 
     Polymer Rheology 

 ของไหลประเภทต่างๆ การถ่ายเทโมเมนตัมในของเหลวแบบยืดหยุ่นหนืด ผลของ
น้ าหนักโมเลกุลต่อการตอบสนองเชิงกระแสวิทยาของโพลเิมอร์ ชนิดสารละลายและบัลก ์การกระจายของ
น้ าหนักโมเลกุลและการแตกกิ่ง สมการที่อธิบายพฤติกรรมการไหลโดยใช้ทฤษฎีเชิงโมเลกลุและกลศาสตร์
แบบต่อเนือ่งหลักการของพฤติกรรมการไหล สมการโมเมนตัมและสมการที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการไหลของ
ของเหลวในรปูทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ  

 Type of fluids; momentum transfer in elastic viscous liquids; effect of 
molecular weight on rheological behavior of polymer; types of solution and bulk phase 
polymers; molecular weight distribution and branching; constitutive equations based on 
both molecular theories and continuum mechanics principles for flow behaviors; 
momentum equation and selected constitutive equations to geometries associated with 
viscometric flows  
 
 50247759  วัสดุโพลเิมอร์และคอมโพสิท     3(3-0-6) 
     Polymer and Composite Materials 

 วัสดโุพลเิมอร์ในปจัจบุัน หัวข้อใหมท่างโพลิเมอร ์วัสดุคอมโพสิทของโพลิเมอร ์   
การเลือกใช้โพลิเมอรห์รอืวัสดุคอมโพสทิโดยใช้หลกัการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 

 Current polymer material; new topics of polymer; composite materials 
of polymer; selection of polymer or composite material based on principles of product 
design 
 
 50247859  การสงัเคราะห์และการข้ึนรูปโพลเิมอร์   3(3-0-6) 
     Polymer Synthesis and Processing 

 การสงัเคราะห์โพลเิมอร์ หลักการของกระบวนการแปรรปูพอลิเมอร์ การจ าแนก
ลักษณะของวัสดุและการออกแบบช้ินงาน การผสมและกลไกการผสม กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปของวัสดุ
ทางพอลิเมอร์ ได้แก ่การข้ึนรปูโดยการอัดและการถ่ายเท การอัดรีด การอัดรีดร่วม การทาฟลิ์มโดยการเป่า
และรีด การทาแผ่นประกบ การเคลอืบ กระบวนการฉีด และกระบวนการเป่า การทาแผ่นโดยลูกกลิ้ง และ
กระบวนการหล่อ 

 Polymer synthesis; principles of polymer processing; material 
characteristics and part design; mixing of polymer and their mechanisms conversion process 
of polymers including compression molding, transfer molding extrusion process-co-extrusion, 
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blown film extrusion, lamination, coating, injection molding and blow molding, calendaring, 
and casting process  

 
 50247959  การผกุร่อนและการป้องกัน    3(3-0-6) 
  Corrosion and Its Prevention 

 ทฤษฎีของการกัดกร่อน เคมีไฟฟ้า โลหะวิทยา สมบัติของวัสด ุอิทธิพลแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกบัการกัดกรอ่น ชนิดและปัจจัยของการกัดกร่อน วิธีการทดสอบการเกิดและอัตราการกัดกร่อน    
การป้องกันและควบคุมการกัดกร่อน 

 Theory of corrosion; electrochemistry; metallurgy; material properties; 
impact of parameters related to corrosion; type and cause of corrosion; corrosion rate and 
corrosion testing; corrosion prevention and control 
 
 50248459  การบรูณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1   3(3-0-6) 
    Integrated Chemical Engineering Process I  

 การน าเสนอและแก้ปญัหาทางวิศวกรรมเคมีในบรบิททางอุตสาหกรรม             
เน้นการบูรณาการแนวคิดพื้นฐานกับการออกแบบกระบวนการ เน้นปญัหาที่ต้องการการสงัเคราะห์ วิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์และการออกแบบกระบวนการ  

 Presents and solves chemical engineering problems in an industrial 
context; emphasis on the integration of fundamental concepts with approaches of process 
design; emphasis on problems that demand synthesis, economic analysis, and process 
design 
 
 50248559  การบรูณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2   3(3-0-6) 
    Integrated Chemical Engineering Process II  

 การน าเสนอและวิเคราะห์ปญัหาทางวิศวกรรมเคมีในบรบิทของอุตสาหกรรม     
เน้นการบูรณาการปจัจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการประมาณค่าวัสดุ การควบคุมกระบวนการ การพฒันาผลิตภัณฑ์ 
และการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ การบูรณาการปจัจัยทางสงัคม การบรูณาการจรรยาบรรณของวิศวกร     
การพิจารณาด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม  

 Chemical engineering problems presented and analyzed in an 
industrial context; emphasizes the integration of fundamentals with material property 
estimation, process control, product development, and computer simulation; integration of 
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societal issues; integration of engineering ethics; environmental and safety considerations; 
impact of technology on society  
 
 50248659  หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
   Selected Topics in Chemical Engineering  

 หลักวิทยาการและหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคม ี
 Current interesting knowledge and topics in chemical engineering 

 
 50248759  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคม ี    3(3-0-6) 
     Special Topics in Chemical Engineering 

 หัวข้อและเทคโนโลยีที่พฒันาใหม่ๆ  ในปัจจุบันและอนาคตส าหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมเคม ี

 Topics and technology of current and future development in chemical 
engineering 

 
 50249159  สหกจิศึกษาส าหรบัวิศวกรรมเคมี     6(0-18-6) 
    Co-Operative Education for Chemical Engineering 
 บุรพวิชา : ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 บูรณาการความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจรงิ ณ สถานประกอบการ หรือ
องค์กรทางธุรกจิที่ให้ความร่วมมอืในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ 
วางแผนและแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ ปรบัตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย 
เพิ่มพูนประสบการณ์การท างานทางด้านวิศวกรรมเคมี เสรมิสร้างทักษะทางสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
การใช้ชีวิตร่วมกับผูอ้ื่น  
 Prerequisite : approval of program committee 
 Integrating knowledge and skills studied in the curriculum to use in 
authentic business organizations, corporate with faculty for managing systematic learning 
process mutually; being able to think critically and make plans, resolve the problems 
systematically; adjusting themselves to the workplace; being accountable for the assigned 
responsibilities; enhancing engineering experience, social skills, professional code of ethics, 
and social activities with other people 
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 50249259  การฝกึงานในอุตสาหกรรมเคมี     3(0-9-3) 
    Practical Training in Chemical Industry 
 บุรพวิชา : ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 การเพิม่พูนความรูท้างวิศวกรรมเคมีและประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรม
เคมี เสริมสร้างทักษะทางสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทกัษะการน าเสนองาน และ
ทักษะการเขียนรายงาน  
 Prerequisite : approval of program committee 
 Enhancing chemical engineering knowledge and experience in 
chemical industry; enhancing social skills, professional code of ethics, social activities with 
other people, presentation skill, report writing skill 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 

50040159  ความเป็นผูป้ระกอบการทางวิศวกรรม    3(3-0-6)  
Engineering Entrepreneurship  
แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผูป้ระกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ   

ความเป็นผูป้ระกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  
Concepts and practices of entrepreneurship; entrepreneurial thinking; 

entrepreneurship in technology and engineering; business plans and entrepreneurs skills  
 

50040259  จริยธรรมทางวิศวกรรม      3(3-0-6)  
 Engineering Ethics  
 แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม  
 Concept, theory and practice of engineering ethics; ethics, code of 
conduct and philosophy of engineering profession  
 

50040359 นวัตกรรมทางวิศวกรรม      3(3-0-6)  
 Engineering Innovation 
 แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม  
 Concepts of innovative thinking; engineering innovation; innovation 
practices  
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 50040459  การเป็นผู้น าทางวิศวกรรม     3(3-0-6)  
 Engineering Leadership  
 แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัต ิในการเป็นผู้น าทางวิศวกรรม การเขียนและการพูด
เพื่อการสื่อสารและการน าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้น าของวิศวกร ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทมีงาน การเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
ขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจรงิ  
 Concepts, theory and practice of engineering leadership; effective 
written and oral communications and presentations; leadership characteristics of engineers, 
individual differences and self-awareness; developing and building teams; managing change, 
conflicts and crises; understanding real-world ethics and core values  
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หมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

 
(* หมายถึง อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร) 
 *(1) นายเล็ก วันทา  
 ผลงานทางวิชาการ  (เรียงปี พ.ศ. จากปจัจบุันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  

Wantha, L., & Flood, A. E. (2015). Growth and dissolution kinetics of A and B polymorphs 
of L-histidine. Chemical Engineering and Technology, 38(6), 1022-1028. 

Flood, A. E., & Wantha, L. (2013). Population balance modeling of the solution mediated 
transformation of polymorphs: Limitations and future trends. Journal of Crystal 
Growth, 373, 7-12. 

Wantha, L. & Flood, A. E. (2013). Population balance modeling of the solution-mediated 
transformation of DL-methionine polymorphs. Chemical Engineering and Technology, 
36, 1313-1319. 

Wantha, L. & Flood, A. E. (2013). Growth and dissolution kinetics of alpha and gamma 
polymorphs of DL-methionine in aqueous solution. Journal of Crystal Growth, 362, 
66-70. 

Wantha, L. & Flood, A. E. (2012). Nucleation kinetics of the γ polymorph of DL-
methionine. Chemical Engineering and Technology, 35, 1024-1030. 

Wantha, L. & Flood, A. E. (2011). Crystal growth rates and secondary nucleation threshold 
for g-DL-methionine in aqueous solution. Journal of Crystal Growth, 318, 117-121. 

 
*(2) นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  

ผลงานทางวิชาการ  (เรียงปี พ.ศ. จากปจัจบุันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  
Tubchareon, T., Soisuwan, S., Ratanathammaphan, S., & Praserthdam, P. (2014). Effect of Na 

content on the physical properties of Ba0.5 Sr0.5 TiO3 powders. Hindawi Publishing 
Corporation Advances in Materials Science and Engineering, 1-7. 

Tubchareon, T., Soisuwan, S., Ratanathammaphan, S., & Praserthdam, P. (2014). Effect of 
carbon-dopant on the optical band gap and photoluminescence properties of (Ba0.5 
Sr0.5) TiO3 powders synthesized by the sol-gel process. Journal of Luminescence, 145, 
919-924. 
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Tubchareon, T., Soisuwan, S., & Ratanathammaphan, S. (2013). Effect of Na-,K-, Mg-, and 
Ga dopants in A/B-sites on the optical band gap and photoluminescence behavior of 
[Ba0.5Sr0.5] TiO3 powders. Journal of Luminescence, 142, 75-80. 

Lorenz, H., Rameshan, C., Bielz, T., Memmel, N., Stadlmayr, W., Mayr, L., Zhao, Q., 
Soisuwan, S., Klotzer, B., & Penner, S. (2013). From oxide-supported palladium to 
intermetallic palladium phases: Consequences for methanol steam reforming. 
CHEMCATCHEM, 5(6), 1273-1285. 

Bielz, T., Soisuwan S., Girgsdies, F., Klotzer, B., & Penner, S. (2012). Reduction of different 
GeO2 polymorphs. Journal of Physical Chemistry C, 116(18), 9961-9968. 

Soisuwan, S., Netiworaruksa, B., Charoendechanukor, C., Tubcharoen, T., Panpranot, J., & 
Praserthdam, P. (2011). Characteristics and catalytic properties of La-modified ZrO2 
supported cobalt catalysts in CO hydrogenation. Reaction Kinetics, Mechanisms and 
Catalysis, 103(2), 367-378. 

Bielz, T., Soisuwan, S., Kaindl, R., Tessadri, R., Tobbens, D. M., Klotzer, B., & Penner, S. 
(2011). A high-resolution diffraction and spectroscopic study of the low-temperature 
phase transformation of hexagonal to tetragonal GeO2 with and without alkali 
hydroxide promotion. Journal of Physical Chemistry C, 115(19), 9706-9712. 

 
*(3) นางสาวแดง แซ่เบ๊  

ผลงานทางวิชาการ  (เรียงปี พ.ศ. จากปจัจบุันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  
Authayanun, S., Saebea, D., Patcharavorachot, Y., & Arpornwichanop, A. (2015). Evaluation 

of an integrated methane autothermal reforming and high-temperature proton 
exchange membrane fuel cell system. Energy, 80, 331-339. 

Authayanun, S., Saebea, D., Patcharavorachot, Y., & Arpornwichanop, A. (2014). Effect of 
different fuel options on performance of high-temperature PEMFC (proton exchange 
membrane fuel cell) systems. Energy, 68, 989-997.  

Authayanun, S., Patniboon, A., Saebea, D., Patcharavorachot, Y., & Arpronwichanop, A. 
(2014). Effect of Flow Pattern on Single and Multi-stage High Temperature Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell Stack Performance, C. Computer Aided Chemical 
Engineering, 33, 1471-1476.  
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Likkasith, C., Saebea, D., Arpornwichanop, A., Piemnernkoom, N., & Patcharavorachot, Y. 
(2014). Simulation of Hydrogen production with In Situ CO2 Removal Using Aspen 
Plus. Chemical Engineering Transactions, 39, 415-420.  

Saebea, D., Authayanun, S., Patcharavorachot, Y., & Arpornwichanop, A. (2014). 
Enhancement of Hydrogen Production for Steam Reforming of Biogas in Fluidized 
Bed Membrane Reactor. Chemical Engineering Transactions, 39, 1177-1182.  

Arpornwichanop, A., Suwanmanee, U., Saebea, D., Patcharaworachot, Y., & Authayanun, S. 
(2014). Study on a Proton Exchange Membrane Fuel Cell System Fuelled by a 
Mixture of Bio-ethanol and Methane. Chemical Engineering Transactions, 39, 1033-
1038.  

Saebea, D., Authayanun, S., Patcharavorachot, Y., Assabumrungrat, S., & Arpornwichanop, 
A. (2013). Analysis of a pressurized solid oxide fuel cell–gas turbine hybrid power 
system with cathode gas recirculation. International Journal of Hydrogen Energy, 11, 
4748–4759.  

Saebea, D., Authayanun, S., Patcharavorachot, Y., Paengjuntuek, W., & Arpornwichanop, A. 
(2013). Use of different renewable fuels in a steam reformer integrated in a solid 
oxide fuel cell: Theoretical analysis and performance comparison. Energy, 51, 305-
313.  

Saebea, D., Patcharavorachot, Y., & Arpornwichanop, A. (2012). Analysis of an Ethanol-
Fuelled Solid Oxide Fuel Cell System Using Partial Anode Exhaust Gas Recirculation. 
Journal of Power Sources, 208, 120-130.  

Chaichana, K., Patcharavorachot, Y., Chutichai, B., Saebea, D., & Assabumrungrat, S., 
Arpornwichanop, A. (2012). Neural Network Hybrid Model of a Direct Internal 
Reforming Solid Oxide Fuel Cell. International Journal of Hydrogen Energy, 37, 2498-
2508.  

 
*(4) นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม  

ผลงานทางวิชาการ  (เรียงปี พ.ศ. จากปจัจบุันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  
อัจฉรา บญุมาหล้า, อรวรรณ ชัยสิทธ์ิ และ ศรสีุดา นิเทศธรรม. (๒๕๕๘). การเตรียมถ่านกมัมันต์จากของ

เสียประเภทโฟมพอลิยูรเีทนโดยการกระตุ้นทางเคมีด้วยโพแทสเซียมคารบ์อเนต ส าหรับการดูดซบัสี
ย้อม. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ, ๓(๑), ๘-๑๘. 
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*(5) นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ  
ผลงานทางวิชาการ  (เรียงปี พ.ศ. จากปจัจบุันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  

Krengvirat, W., Sreekantan, S., Ahmad-Fauzi, M. N., Chinwanitcharoen, C.,   
Kawamura, G., & Matsuda, A. (2012). Control of the structure, morphology and 
dielectric properties of bismuth titanate ceramics by praseodymium substitution 
using an intermediate fuel agent-assisted self-combustion synthesis. Journal of 
Materials Science, 47(9), 4019-4027. 

Krengvirat, W., Sreekantan,  S., Ahmad-Fauzi, M. N., Matsuda, A., & Chinwanitcharoen, C. 
(2012). Fuel-free low-temperature self-combustion synthesis and characterization of 
praseodymium-substituted bismuth titanate ceramics. Journal of the Ceramic Society 
of Japan, 120(1398), 58-63. 

  
(6)  นางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว  

 ผลงานทางวิชาการ  (เรียงปี พ.ศ. จากปจัจบุันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  
วิเชษฐ์ ละมัย และ เอกรัตน์ วงษ์แก้ว. (๒๕๕๗). การกระจายตัวของคอปเปอร์ออกไซด์ในน้ าด้วยวิธีค่า

ความเป็นกรดด่าง และอลัตร้าโซนิค. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ฉบบัพเิศษ สาขา
วิศวกรรมศาสตร,์ ๑๗-๒๕. 

Lamai, W., Aunbamrung, P. & Wongkaew, A. (2015). The effect of preparation conditions 
on CuO/Fe2O3 catalysts prepared by a co-precipitation for selective CO oxidation. In 
Proceedings of the Burapaha University International Conference 2015 (pp. 728-735). 
Chonburi: Burapha University. 

Lamai, W., Aunbamrung, P., & Wongkaew, A. (2014). Characteristic and catalytic activity of 
CuO supported over Fe2O3 catalyst for CO removal. In Proceedings of the Burapaha 
University International Conference 2014 (pp. 394-400). Chonburi: Burapha University. 

Wongkaew, A., Kongsi, W., & Limsuwan, L. (2013). Physical properties and selective CO 
oxidation of Coprecipitated CuO/CeO2 catalysts depending on the CuO in the 
samples. Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and 
Engineering, 1-8. 

Chunuan, B., Jiewchaiheng, S., katemyoon, H., & Wongkaew, A. (2012). A study of Pt 
preparation using as a catalyst at the anode of polymer electrolyte membrane fuel 
cells. In Proceedings of the 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on 
New/Renewable Energy STE (pp. 310-315). Viet Nam: HUST. 
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Kimyuan, M., Palawan, N., Bunkern, N., & Wongkaew, A. (2012). Development of Pt based 
catalyst using with low temperature water gas shift reaction. In Proceedings of the 5th 
AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy STE (pp. 333-339). 
Viet Nam: HUST. 

 
(7)  นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์  

 ผลงานทางวิชาการ  (เรียงปี พ.ศ. จากปจัจบุันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  
ศิริประภา แจ้งกรณ์, จิตติมา เจริญพานิช, และ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์. (๒๕๕๘). การสลายอะคริลาไมด์ด้วย

แบคทีเรียผสมในระบบบ าบัดน้ าเสียเอสบีอาร์. วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา. ๒๐(๑), ๒๕-๓๔. 
นิภาวรรณ กลิ่นหอม และ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์. (๒๕๕๘). ประสิทธิภาพการก าจัดธาตุอาหารไนโตรเจนทาง

ชีวภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) ที่มีการ
ติดตั้งตัวกลางในถังปฏิกิริยาแอนนอกซิกหรอืถังปฏิกริิยาเตมิอากาศ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครัง้ที่ ๑๐, ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (หน้า 
๑๑๒๖-๑๑๒๖). กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

มณฑล มุขทอง, อุไรรัตน์ มงคลธรรมกุล, พสิษฐ์ เดชชีวะ และ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์. (๒๕๕๕). ความเป็นไปได้
ของการก าจัดของแข็งทั้งหมดทีล่ะลายน้ าในน้ าทิ้งอุตสาหกรรมด้วยสาหร่ายสายพันธ์ุ Chlorella sp. 
และ Scenedesmus sp.. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครัง้ที่ ๓, 
สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน: ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสูอ่าเซียน (หน้า ๑๔๔-๑๕๐). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
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หมายเลข 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอ่ผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

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 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคบั 

                         

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                          
99910259 ภาษาอังกฤษระดบัมหาวทิยาลัย                          
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                          
1.1.2 ภาษาอืน่ ๆ 
99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน   

 
 

 

  

 
    

 
    

 
      

 

99930759 การอ่านภาษาอังกฤษด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          
99940959 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                          
99941159 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสาร                          
1.2 กลุ่มวิชาอตัลักษณ์และคณุภาพชีวิตบัณฑติบูรพา 
30910159  นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

   

  

   

  
   

  

   

    
 

41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต                          
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวติและความรับผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 
25710259  เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวัน   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

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 

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด                          
77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม                          
1.4 กลุ่มวิชานวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ 
42310359  การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา   

   

  

   

  

   

  

   

  
   

77037959  ศิลปะและการคิดสร้างสรรค ์                          
1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159  ก้าวทันสังคมดิจิตอลด้วยไอซีที   

   

  

   

  

    

 

   

    
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
2.1 หมวดวชิาเฉพาะพื้นฐาน 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

                         

30212159 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1                          
30212259 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2                          
30222159 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3                          
30810359  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1                          
30810459  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2                          
30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1                          
30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2                             
50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม                          
50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม                          
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม 
50020159 สถิตยศาสตร ์

  
 

    
 

     
 

      
 

        
 

50123259 สถิติวศิวกรรม                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

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 

50222159 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคม ี1                          
50237159 วัสดุวศิวกรรมและการเลือกใช้                          
50310159 เขียนแบบวิศวกรรม                          
50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม                          
50430159 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1                            
2.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวศิวกรรม 
50210359 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

     
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

   

50220259 เคมีอินทรีย์และอินทรยี์ชีวภาพ                          
50220359 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี                           
50221159 สมดุลมวลสารและพลังงาน                          
50221259 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตวัเลขส าหรับวิศวกรรม
เคมี   

   
  

   

  
   

  

   
    

 

50222259 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2                          
50223159 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
50233159 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
50233259 การถ่ายเทมวลสาร                          
50234159 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ 

                         

 
 
 



115 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

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 

50236159 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1 

                         

50236259 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 2 

                         

50236359 เศรษฐศาสตรท์างวิศวกรรมเคม ี                          
50236459 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
กระบวนการส าหรับวิศวกรเคมี  

  
  

 
        

 
 
         

50237359 ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคม ี                          
50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคม ี                          
50246159 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                          
50246259 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวศิวกรรมเคม ี                          
50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 3 

                         

50249759 การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี                          
50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1                          
50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2                          
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวศิวกรรม 
50244159 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา  

 
 

 
  

 
    

 
  
 

  
 

 
 
 

        
 

50246359 การจัดการทางวศิวกรรมเคม ี                          
50246659 เครื่องมือวัดในกระบวนการทางเคม ี                          
50242159 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

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 

50242259 เทคโนโลยีปิโตรเคม ี                          
50242359 เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาต ิ                          
50242459 พลังงานสะอาด                          
50242559 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล                          
50240159 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ส าหรับวิศวกร                          
50240259 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร                          
50248159 วิศวกรรมชีวเคม ี                          
50248259 วิศวกรรมการแยกทางชีวภาพ                          
50248359 วิศวกรรมเคมีทางทะเล                          
50240359 ชีววิทยาและเคมีสิง่แวดล้อม                          
50247159 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม                          
50247259 การควบคุมมลพิษทางอากาศ                          
50247359 ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าปะปา                          
50247459 การจัดการขยะและของเสียอันตราย                          
50247559 หลักเคมีโพลิเมอร์                          
50247659 กระแสวิทยาของโพลิเมอร์                          
50247759 วัสดุโพลิเมอร์และคอมโพสิท                          
50247859 การสังเคราะห์และการขึ้นรูปโพลิเมอร์                          
50247959 การผุกร่อนและการป้องกัน                          
50248459 การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1                          
50248559 การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

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 

50248659 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี                           
50248759 หัวขอ้พิเศษทางวิศวกรรมเคมี                           
50249159 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเคมี                          
50249259 การฝึกงานในอุตสาหกรรมเคมี                          
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
50040159 ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 

            
 

  
 

   
 

   
 

  
 

   

50040259 จริยธรรมทางวิศวกรรม                          
50040359 นวัตกรรมทางวิศวกรรม                          
50040459 ความเป็นผู้น าทางวิศวกรรม                          
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ผลการเรียนรู ้Learning Outcomes (LO) 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่า
ของระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
    1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
    1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
    1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและส่ิงแวดล้อม 
    1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
    2.2  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ
    2.3  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.4  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
    2.5  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  สามารถสืบค้นข้อมูลและมีทักษะการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
    3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถคิด 
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
    3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
    3.4  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
    3.5 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1  มีจิตส านึก มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็น
ไทย 
    4.2  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
    4.3  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    4.4  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 
    4.5 สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
    5.2  มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้ภาษาใน
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    5.4  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
    5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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หมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษา 
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หมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรุง 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

ปรับลด 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า               30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                                    30      หน่วยกิต คงเดิม 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3  หน่วยกิต  
    1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต  
    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4  หน่วยกิต 
 1.5) วิชาคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต  
    1.6) กลุ่มวิชาเลือก   5   หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า             12      หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต       4      หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ       7      หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์       4      หน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 
 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า       3      หน่วยกิต 

ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน          47 หน่วยกิต 
           2.1.1)  กลุม่วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  21                   หน่วยกิต 
                     และวิทยาศาสตร์ 
           2.1.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     26                   หน่วยกิต 
 2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          65 หน่วยกิต 
  2.2.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม      48  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเลือกทางวิศวกรรม            17  หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาโท (ถ้ามี)            0 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน          42 หน่วยกิต 
           2.1.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  21                   หน่วยกิต 
                     และวิทยาศาสตร์ 
           2.1.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     21                   หน่วยกิต 
 2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          66 หน่วยกิต 
  2.2.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม      57  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเลือกทางวิศวกรรม            9  หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาโท (ถ้ามี)            0 หน่วยกิต 

 
ปรับลด 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นายเล็ก วันทา 
2) นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ     
3) นายชัยวัฒน์ กันหารี 
4) นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ 
5) ปฏิภาณ บุญรวม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นายเล็ก วันทา 
2) นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ     
3) นางสาวแดง แซ่เบ๊ 
4) นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
5) นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ 

 
ปรับเปลี่ยน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรบัปรุง) 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

302111 
 

แคลคูลัส 1 
Calculus 1 

3 (3-0-6) 
 

   ตัดออก 

302112 
 

แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3 (3-0-6) 
 

   ตัดออก 

302213 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
Calculus of Several Variables 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

   30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics I 

3 (3-0-6) 
 

เพิ่ม 

   30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

   30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics III 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

308103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 
Physics for Engineering I 

3 (3-0-6) 30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 
Physics for Engineering I 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส / 
ปรับเน้ือหา 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต  

- วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

308104 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 
Physics for Engineering II 

3 (3-0-6) 30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 
Physics for Engineering II 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส / 
ปรับเน้ือหา 

308105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 
Physics Laboratory for Engineering I 

1 (0-3-1) 30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 
Physics Laboratory for Engineering I 

1 (0-3-1) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส / 
ปรับเน้ือหา 

308207 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 
Physics Laboratory for Engineering II 

1 (0-3-1) 30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 
Physics Laboratory for Engineering II 

1 (0-3-1) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส / 
ปรับเน้ือหา 

502101 เคมีส าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 
Chemistry of Engineering Materials and 
Transformation Process 

3 (3-0-6) 50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry for Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส / 
ปรับเน้ือหา 

502102 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวัสดุวิศวกรรมและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
Chemistry of Engineering Materials and 
Transformation Process Laboratory 

1 (0-3-1) 50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry Laboratory for Engineering 

1 (0-3-1) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส / 
ปรับเน้ือหา 

- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

500101 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 
Introduction to Engineering Profession 

1 (1-0-2)    ตัดออก 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  (ต่อ) 

   50020159 สถิตยศาสตร์ 
Statics 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

501232 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3 (3-0-6) 50123259 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส /  
ปรับเน้ือหา 

502221 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Thermodynamics I 

3 (3-0-6) 50222159 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Thermodynamics I 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส  
 

502371 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 
Engineering Materials and Selections 

3 (3-0-6) 50237159 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ 
Engineering Materials and Selections 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส /  
ปรับเน้ือหา 

502372 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
Chemical Process Industries 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

503101 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3 (2-3-5) 50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3 (2-3-4) เปลี่ยนรหัส /  
ปรับเน้ือหา 

503281 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

504103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 
Computer Programming for Engineering 

3 (2-3-4) 50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 

Computer Programming for Engineering 
3 (2-3-4) เปลี่ยนรหัส /  

ปรับเน้ือหา 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  (ต่อ) 

504325 หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Fundamental of Electrical Engineering I 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

504326 ปฏิบัติการหลักพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Fundamental of Electrical Engineering 
Laboratory I 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

   50430159 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Fundamental of Electrical Engineering I 

3 (2-3-4) เพิ่ม 

- วิชาบังคับทางวิศวกรรม 

502103 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ 
Analytical Chemistry and Instrument 

3 (3-0-6) 50210359 เคมีวิเคราะห์และการใช้เคร่ืองมือ 
Analytical Chemistry and Instrument 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502201 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Physical Chemistry for Chemical Engineering 

2 (2-0-4)    ตัดออก 

502202 เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 
Organic and Bio-organic Chemistry 

3 (3-0-6) 50220259 เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 
Organic and Bio-organic Chemistry 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502203 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Chemistry Laboratory for Chemical 
Engineering 

1 (0-3-1) 50220359 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Chemistry Laboratory for Chemical 
Engineering  

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัส /  
ปรับเน้ือหา 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาบังคับทางวิศวกรรม (ต่อ) 

502211 สมดุลมวลสารและพลังงาน 
Mass and Energy Balance 

3 (3-0-6) 50221159 สมดุลมวลสารและพลังงาน 
Mass and Energy Balance 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Applied Mathematics for Chemical 
Engineering 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

   50221259 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรับ
วิศวกรรมเคมี 
Applied Mathematics and Numerical 
Methods for Chemical Engineering 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

502222 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 
Chemical Engineering Thermodynamics II 

3 (3-0-6) 50222259 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 
Chemical Engineering Thermodynamics II 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502231 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Fluid Mechanics for Chemical Engineering 

3 (3-0-6) 50223159 
 

กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Fluid Mechanics for Chemical Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/  
ปรับเน้ือหา 

502331 การถ่ายเทความร้อน 
Heat Transfer 

3 (3-0-6) 50233159 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Heat Transfer for Chemical Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส/ 
ปรับเน้ือหา 

502332 การถ่ายเทมวลสาร 
Mass Transfer 

3 (3-0-6) 50233259 การถ่ายเทมวลสาร 
Mass Transfer 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาบังคับทางวิศวกรรม (ต่อ) 

502341 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์ 
Chemical Engineering Kinetics and Reactor 
Design 

3 (3-0-6) 50234159 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์ 
Chemical Engineering Kinetics and Reactor 
Design 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 

502351 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
Unit Operations Laboratory I 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

   50236159 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1 
Process Equipment Design and Operation I 

3 (2-3-4) เพิ่ม 

   50236259 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 2 
Process Equipment Design and Operation II 

3 (2-3-4) เพิ่ม 

502466 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Economics 

3 (3-0-6) 50236359 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Economics 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาบังคับทางวิศวกรรม (ต่อ) 

   50236459 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
กระบวนการ ส าหรับวิศวกรเคมี 
Computer Application in Process Design for  
Chemical Engineers 

3 (2-2-4) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา/ 
ปรับหน่วยกิต/ ย้ายกลุ่ม 

   50237359 ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมี 
Chemical Process Safety 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/  
ปรับเน้ือหา/ ย้ายกลุ่ม 

   50245159 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคมี 
Integrated Chemical Engineering Laboratory 

1 (0-3-1) เพิ่ม 

502461 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
Process Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 50246159 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
Process Dynamics and Control 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส / ปรับเน้ือหา 

502462 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรม
เคมี 
Chemical Engineering Process and Plant 
Design 

3 (3-0-6) 50246259 การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรม
เคมี 
Chemical Engineering Process and Plant 
Design 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502465 การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Equipment Design 

3 (3-0-6)    ตัดออก 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาบังคับทางวิศวกรรม (ต่อ) 

   50246559 การออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 3 
Process Equipment Design and Operation III 

3 (2-3-4) เพิ่ม 

502493 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Seminar 

1 (0-2-1)    ตัดออก 

502497 การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Experience Training 

1 (0-3-1) 50249759 การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Experience Training 

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 

502498 โครงงานวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Research Project I 

1 (0-3-1) 50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Project I 

1 (0-3-1) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส/ 
ปรับเน้ือหา 

502499 โครงงานวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2 
Chemical Engineering Research Project II 

2 (0-6-2) 50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2 
Chemical Engineering Project II 

2 (0-6-2) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส/ 
ปรับเน้ือหา 

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม   

502301 ปฏิบัติการกระบวนการเคมีแบบบูรณาการ 
Integrated Chemical Process Laboratory 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

502302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ส าหรับวิศวกร 
Cell and Molecular Biology for Engineers 

3 (3-0-6)   3 (2-3-4) ตัดออก 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ) 

502303 ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ส าหรับ
วิศวกร 
Cell and Molecular Biology Laboratory for 
Engineers 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

   50240159 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ส าหรับวิศวกร 
Cell and Molecular Biology for Engineers 

3 (2-3-4) เพิ่ม 

502304 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร 
Biochemistry for Engineers 

3 (3-0-6) 50240259 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร 
Biochemistry for Engineers 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502305 ชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry and Biology 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

502306 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry and Biology 
Laboratory 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

   50240359 ชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry and Biology 

3 (2-3-4) เพิ่ม 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ) 

502311 ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Numerical Methods for Chemical 
Engineering 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

502333 กระบวนการถ่ายโอนในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Transport Processes in Environmental 
Engineering 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

502373 ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมี 
Chemical Process Safety 

3 (3-0-6)    เปลี่ยนรหัส/  
ปรับเน้ือหา/ ย้ายกลุ่ม 

502374 หลักเคมีโพลิเมอร์ 
Principle of Polymer Chemistry 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

502375 ปฏิบัติการทางโพลิเมอร์ 
Polymer Laboratory 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

   50247559 หลักเคมีโพลิเมอร์ 
Principle of Polymer Chemistry 

3 (2-3-4) เพิ่ม 

502421 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Energy and Environment 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

   50242159 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Petroleum Technology 

3 (2-3-4) เพิ่ม 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ) 

   50242259 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
Petrochemical Technology 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

   50242359 เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ 
Natural Gas Technology 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

   50242459 พลังงานสะอาด 
Clean Energy 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

   50242559 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 
Biomass Energy Technology 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

502431 ปรากฎการณ์การถ่ายโอน 
Transport Phenomena 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

502441 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา 
Catalytic Reactor Design 

3 (3-0-6) 50244159 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา 
Catalytic Reactor Design 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502451 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 
Unit Operations Laboratory II 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

502452 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยส าหรับวิศวกรรมชีวเคมี 
Unit Operations Laboratory for Biochemical 
Engineering 

1 (0-3-1)    ตัดออก 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ) 

502453 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Unit Operations Laboratory for 
Environmental Engineering 

1 (0-3-1)    ตัดออก 

502463 การจัดการทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Management 

3 (3-0-6) 50246359 การจัดการทางวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Management 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502464 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
กระบวนการส าหรับวิศวกรเคมี 
Computer Application in Process Design for 
Chemical Engineers 

3 (3-0-6)    เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา/ 
ปรับหน่วยกิต/ ย้ายกลุ่ม 

   50246659 เครื่องมือวัดในกระบวนการทางเคมี 
Chemical Process Instrumentation 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

502471 รีโอโลยีและการขึ้นรูปโพลิเมอร์เบื้องต้น 
Introduction to Polymer Rheology and 
Processing 

3 (3-0-6) 50247659 กระแสวิทยาของโพลิเมอร์ 
Polymer Rheology 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส / 
ปรับเน้ือหา 

502472 วัสดุโพลิเมอร์และคอมโพสิท 
Polymer and Composite Materials 

3 (3-0-6) 50247759 วัสดุโพลิเมอร์และคอมโพสิท 
Polymer and Composite Materials 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ) 

502473 วิศวกรรมโพลิเมอร์ 
Polymer Engineering 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

   50247859 การสังเคราะห์และการขึ้นรูปโพลิเมอร์ 
Polymer Synthesis and Processing 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

   50247959 การผุกร่อนและการป้องกัน 
Corrosion and Its Prevention 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

502474 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
Air Pollution Control 

3 (3-0-6) 50247259 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
Air Pollution Control 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502475 การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
Solid and Hazardous Waste Management 

3 (3-0-6) 50247459 การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
Solid and Hazardous Waste Management 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502476 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemical Engineering 

3 (3-0-6) 50247159 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemical Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502477 ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าประปา 
Water and Wastewater Treatment System 

3 (3-0-6) 50247359 ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบน้ าประปา 
Water and Wastewater Treatment System 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

502481 วิศวกรรมชีวเคมี 
Biochemical Engineering 

3 (3-0-6) 50248159 วิศวกรรมชีวเคมี 
Biochemical Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ) 

502482 วิศวกรรมการแยกทางชีวภาพ 
Bioseparation Engineering 

3 (3-0-6) 50248259 วิศวกรรมการแยกทางชีวภาพ 
Bioseparation Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 

502483 วิศวกรรมเคมีทางทะเล 
Marine Chemical Engineering 

3 (3-0-6) 50248359 วิศวกรรมเคมีทางทะเล 
Marine Chemical Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 

502486 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี 
Selected Topics in Chemical Engineering 

3 (3-0-6) 50248659 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี 
Selected Topics in Chemical Engineering  

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส 

   50248759 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  
Special Topics in Chemical Engineering 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

502487 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemical Engineering 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

502488 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
Selected Topics in Environmental Chemical 
Engineering 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

502489 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโพลิเมอร์ 
Selected Topics in Polymer Engineering 

3 (3-0-6)    ตัดออก 

   50248459 การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1 
Integrated Chemical Engineering Process I 

3 (3-0-6) เพิ่ม 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

- วิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ) 

   50248559 การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2 
Integrated Chemical Engineering Process II 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

502491 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Co-Operative Education for Chemical 
Engineering 

6 (0-18-6) 50249159 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Co-Operative Education for Chemical 
Engineering 

6 (0-18-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 

502492 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกรรมเคมี 
Industrial Training for Chemical Engineering 

3 (0-9-3) 50249259 การฝึกงานในอตุสาหกรรมเคมี 

Practical Training in Chemical Industry 

3 (0-9-3) เปลี่ยนรหัส/ ปรับเน้ือหา 

502496 การวิจัยและพัฒนา 
Research and Development 

3 (0-9-3)    ตัดออก 

- หมวดวิชาเลือกเสรี 

   50040159 ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 

Engineering Entrepreneurship 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

   50040259 จริยธรรมทางวิศวกรรม 
Engineering Ethics 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

   50040359 นวัตกรรมทางวิศวกรรม      
Engineering Innovation 

3 (3-0-6) เพิ่ม 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

- หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 

   50040459 การเป็นผู้น าทางวิศวกรรม    
Engineering Leadership 

3(3-0-6)  
 

เพิ่ม 
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