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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
: .....................-.....................................
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Chemical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Chemical Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Chemical Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก 1 (วิทยานิพนธ์)
36 หน่วยกิต
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
37 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
37 หน่วยกิต
แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
46 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยสาหรับแผน ก 1 ก 2 และ ข และมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสาหรับแผน ข
ทักษะวิศวกรรมเคมี โดยทุกแผนใช้เอกสารและตาราเป็นตาราภาษาต่างประเทศ โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
5.3 การรับเข้าศึกษา
สาหรับแผน ก 1 ก 2 และ ข รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย และสาหรับ
แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
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เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรกระบวนการผลิต
2. วิศวกรออกแบบหน่วยปฏิบัติการและกระบวนการผลิต
3. วิศวกรวางแผนกระบวนการผลิต
4. วิศวกรความปลอดภัย
5. วิศวกรฝ่ายขาย/บริการแนะนาด้านเทคนิค วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ
6. นักวิจัยหรืออาจารย์ เป็นต้น
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
มจธ. (2543)
UNSW (2523)
INP Toulouse (2533)
Syracuse U. (2541)
Northwestern U. (2532)

1. ผศ.ดร.อาไพ ชนะไชย
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
2. ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์
Ph.D. (Chem.Eng.)
3. รศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์
D.Eng. (Chem. Eng.)
4. ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
Ph.D. (Chem. Eng.)
5. Dr. Hong-Ming Ku
Ph.D. (Chem. Eng.)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจาเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการ
พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้บุคลากรทาง
วิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก อันสอดคล้องกับพันธะกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการศึกษาและการทางานของบัณฑิต การ
วางแผนหลักสูตรได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในแง่ของการสร้างบัณฑิตที่ความสามารถสูงขึ้นในแง่การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บัณฑิต
สามารถทางานได้ในสภาวะแวดล้อมที่จาเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ รวมไปถึงการทางานในต่างประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ความจาเป็นในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทาให้หลักสูตรมีการพัฒนาไปในทางที่เป็นสากลมากขึ้น และส่งเสริมให้มีทักษะการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและวัฒนธรรมโดยการสอดแทรกความรู้ไปพร้อม ๆ กับจริยธรรมตามเจตนารมณ์
ของสถาบันที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความสามารถและเป็นคนดีของสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้
พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาหลักสูตรด้วยเช่นกัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือ
ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาเลือก ที่นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะสามารถเลือกลงได้ เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาจากภาควิชา/หลักสูตรอื่นสามารถมาเลือกเรียนรายวิชาเลือกบางวิชาในหลักสูตรนี้ได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับผู้แทนจากภาควิชาอื่น ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน สาหรับการคิดภาระงาน
ให้แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรใช้เกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปี พ.ศ.2545 ซึ่งปัจจุบันสถานภาพการ
เรียนการสอนเปลี่ยน มีการแข่งขันกันมากขึ้น จึงเห็นสมควรที่จะทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น เหมาะสมกับ
สภาวะเหตุการณ์ ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความยืดหยุ่น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมีที่ดี และมีโอกาส
เลือกเรียนวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย โดยมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมเคมี
ครบถ้วน มีความสามารถในการวิจัย วิ เคราะห์ และแก้ปัญหา มีทักษะในการทางาน มีความเป็นสากล มีความเป็นผู้นา และสามารถ
ทางานเป็นกลุ่ม และ/หรือทางานอิสระได้
1.2 ความสาคัญ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้
1.2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มหลักสูตรแผน ก 1 ที่เน้นทักษะการทาวิจัยอย่างสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของ
บัณฑิต
1.2.2 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545 สาหรับแผน ก 2 และแผน ข มี 3 สาขาวิชาเอก คือ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคมี และ วิศวกรรม
การเผาไหม้ โดยแต่ละสาขาวิชาเอกจะมีการกาหนดวิชาเลือกบังคับ ดังนี้คือ
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมเคมี มีวิชาเลือกบังคับคือวิชา CHE 641 วิศวกรรมเคมีเทอร์โมไดนามิกส์
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมชีวเคมี มีวิชาเลือกบังคับคือ วิชา CHE 661 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 และ CHE 662
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 และ
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมการเผาไหม้ มีวิชาเลือกบังคับคือ CHE 554 วิศวกรรมการเผาไหม้ 1 และ CHE 555 วิศวกรรมการ
เผาไหม้ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาหรับแผน ก 2 และแผน ข มีการปรับปรุงเปลี่ยนไปจากเดิมคือ ในหลักสูตรปรับปรุงไม่มี
การแยกสาขาวิชาเอก และได้เปลี่ยนชื่อวิชาจากเดิม CHE 641 วิศวกรรมเคมีเทอร์โมไดนามิกส์ เป็น CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์
ประยุกต์วิศวกรรมเคมี เป็นวิชาบังคับ ทาให้หลักสูตรปรับปรุงมีวิชาบังคับเพิ่มขึ้นเป็น 16 หน่วยกิต แต่จานวนหน่วยกิตรวมเท่าเดิม
1.2.3 หลักสูตรแผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี มีจานวนหน่วยกิตรวมเพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต โดยหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545 มีจานวนหน่วย
กิตรวม 45 หน่วยกิต เพิ่มเป็น 46 หน่วยกิต ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการเพิ่มหน่วยกิตของรายวิชาบังคับ เนื่องจากปรับ
รายวิชาเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และการนาไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการ
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อสนองความต้องการบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยสูง
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการทางาน มีความเป็นผู้นา และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมที่ดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ -ติดตามความเปลี่ยนแปลง และความต้องการกาลังคนใน -รายงานผลการดาเนินงาน
ภาคธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
-ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ความต้องการของภาคธุรกิจ และ
-เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมใน
มหาบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
ระดับสูงสุด 5
-ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนในการฝึกงาน และดูงาน
-มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
-พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
-อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมปฐมนิเทศของ
-หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
สอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย
ดาเนินการ
นักศึกษา
-อาจารย์ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับความรู้ วิชาการหรือ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) และ
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก 1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี หรือ
เทียบเท่า ทั้งนี้ ภาควิชาจะพิจารณาเกรดรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นอย่างน้อย
2.2.2 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก 2 แผน ข และแผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความรู้เพียงพอที่จะประยุกต์กับการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ ได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาภาควิชาฯ
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ส่วนหนึ่งจะเป็นบัณฑิตที่วุฒิปริญญาตรีไม่ใช่วิศวกรรมเคมี แต่เป็นสาขาที่ใกล้เคียง ได้แก่
บัณฑิตเคมี เคมีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้สามารถฝึกฝนให้เป็นวิศวกรเคมีที่ดีได้ และมีโอกาสในการ
ปฏิบัติงาน/ประสบความสาเร็จสูงขึ้น
นอกจากนี้ นักศึกษาอาจมีปัญหามีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ดีพอในการอ่าน
เอกสารอ้างอิง/ตาราภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
สาหรับนักศึกษาที่วุฒิปริญญาตรีไม่ใช่วิศวกรรมเคมี ซึ่งต้องผ่านการปรับพื้นฐานความรู้ ในระดั บปริญญาตรี ได้จัดให้นักศึกษา
เรียนวิชาปรับพื้นฐาน 5 วิชา และมีการเปิดสอนวิชาปรับพื้นฐานตั้งแต่ภาคฤดูร้อนแรกของการรับนักศึกษา ซึ่งจะทาให้นักศึกษาที่ต้อง
ปรับพื้นฐานสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 1
การแก้ไ ขปัญ หาด้ านพื้ นฐานทางภาษาอังกฤษนั้ น สาหรั บหลั กสู ตรแผน ข ทั กษะวิศวกรรมเคมี ไ ด้จัด ให้นั กศึกษาเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาฤดูร้อนแรก ส่วนหลักสูตรแผน ก 1 ก 2 และ ข มีวิชาภาษาอังกฤษ 1-2 วิชา ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษตอนสมัครเข้าเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554-2558
ชั้นปีที่ 1
75
75
75
75
75
375
ชั้นปีที่ 2
75
75
75
75
300
รวม
75
150
150
150
150
675
คาดว่าจะจบการศึกษา
75
150
150
150
525
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน วิชาทฤษฎี

ภาคการศึกษา

1,000 บาท/หน่วยกิต

ปีการศึกษา

12,000 บาท

24,000 บาท

8,000 บาท

16,000 บาท

วิชาวิทยานิพนธ์ 2,000 บาท/หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

รายละเอียดรายรับ

80,000 บาท/คน
ปีงบประมาณ

2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

1,914,200

3,828,400

3,828,400

3,828,400

3,828,400

ค่าลงทะเบียน

1,270,240

2,540,480

2,540,480

2,540,480

2,540,480

รวมรายรับ

3,184,440

6,368,880

6,368,880

6,368,880

6,368,880

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย :บาท)
หมวดเงิน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2554

2555

2,802,690

2,942,825

ปีงบประมาณ
2556
3,089,966

2557
3,244,464

2558
3,406,687
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หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2556

2554

2555

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

1,143,216

1,200,377

1,260,396

1,323,415

1,389,586

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

2,041,224

4,082,448

4,082,448

4,082,448

4,082,448

5,987,130

8,225,650

8,432,810

8,650,327

8,878,721

75

150

150

150

150

79,828

54,838

56,219

57,669

59,191

รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
* หมายเหตุ

2557

2558

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 79,828 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ให้เป็น ไปตามระเบีย บมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเที ยบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ฯ และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก 1 (วิทยานิพนธ์)
36 หน่วยกิต
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
37 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
37 หน่วยกิต
แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี (ทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
46 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
จานวนหน่วยกิต
แผน ก 1
แผน ก 2
แผน ข
แผน ข
ทักษะวิศวกรรมเคมี
บังคับ
1*
16
16
40
เลือก
9
15
วิทยานิพนธ์
36
12
การค้นคว้าอิสระ
6
6
หน่วยกิตรวม
36
37
37
46
หมายเหตุ * เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาแผน ก 1 ทุกคนลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
CHE
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมี
LNG
”
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
รหัสวิชาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใช้อักษร CHE xxx โดย
เลขตัวทีห่ นึ่ง (หลักร้อย) หมายถึง ระดับชั้นปี
โดย
x = 1-4 วิชาระดับปริญญาตรี
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x = 5 วิชาเลือกระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และวิชาปรับพื้นฐาน
x = 6 วิชาระดับปริญญาโท
x = 7 วิชาระดับปริญญาโท เกี่ยวกับสัมมนา วิทยานิพนธ์ และการศึกษาหัวข้อเฉพาะ
เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) หมายถึงหมวดวิชา
สาหรับวิชาระดับเลข 5 ตัวเลขตัวที่สอง เช่น CHE 5x1 แบ่งตามหมวดวิชาเลือกดังนี้
x = 1 วิชาเกี่ยวกับเคมี พอลิเมอร์ ชีววิทยา
x = 2 วิชาเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
x = 3 วิชาเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายเท การบาบัดของเสีย
x = 4 วิชาอุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ และปฏิกิริยาเคมี ชีวเคมี และอาหาร
x = 5 วิชาเกี่ยวกับการเผาไหม้
x = 6 วิชาวิศวกรรมชีวภาพ
x = 7 วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจาลองแบบ การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
x = 8 วิชาปรับพื้น
x = 9 วิชาโครงงาน เฉพาะหัวข้อ
สาหรับวิชาระดับเลข 6 ตัวเลขตัวที่สอง เช่น CHE 6x1 แบ่งตามหมวดวิชาเลือกดังนี้
x = 1 วิชาเกี่ยวกับพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
x = 2 วิชาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน
x = 3 วิชาการถ่ายเทมวลสาร
x = 4 วิชาอุณหพลศาสตร์, จลนศาสตร์และปฏิกิริยาเคมี
x = 5 วิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และการจาลองเพื่อการออกแบบ
x = 6 วิชาวิศวกรรมชีวเคมี
x = 7 วิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางเศรษฐศาสตร์
เลขตัวที่สาม (หลักหน่วย) แทนลาดับวิชาในหมวดนัน้ ๆ
- รายวิชา
1. แผน ก 1 36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
1 หน่วยกิต*
CHE 783 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
1(0-1-3) (S/U)*
Graduate Seminar
หมายเหตุ * เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องได้ผลสัมฤทธิ์ คือต้องได้ S ใน
ระบบ S/U
ข. หมวดวิชาเลือก
- หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
CHE 782 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
36 หน่วยกิต
Thesis
2. แผน ก 2 และ แผน ข
37 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
16 หน่วยกิต
CHE 611 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 1
3(3-0-9)
Intermediate Transport Phenomena I
CHE 621 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
3(3-0-9)
Intermediate Transport Phenomena II
CHE 642 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
3(3-0-9)
Chemical Reaction Engineering
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CHE 644

เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์วิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Applied Chemical Engineering Thermodynamics
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับงานวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Mathematical Analysis for Chemical Engineering
CHE 783 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
1(0-1-3)
Graduate Seminar
ข. หมวดวิชาเลือก
9 และ 15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาเลือกอื่นที่ภาควิชาฯ เปิดสอน
CHE 510 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี
3(3-0-9)
Polymer Science and Technology
CHE 512 เทคโนโลยีเมมเบรนสังเคราะห์
3(3-0-9)
Synthetic Membrane Technology
CHE 513 วิศวกรรมระบบชีววิทยา
3(3-0-9)
Biosystem Engineering
CHE 514 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว
3(3-0-9)
Surfactant Science and Technology
CHE 520 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-9)
Petroleum and Petrochemical Technology
CHE 522 ความรู้จาเพาะในการออกแบบ 1:อุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติ
3(3-0-9)
Design Know-How I : Natural Gas Industry
CHE 523 ความรู้จาเพาะในการออกแบบ 2:อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-9)
Design Know-How II : Petrochemical Industry
CHE 530 การบาบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
Industrial Waste Treatment
CHE 540 วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-9)
Biochemical Engineering
CHE 541 วิทยาศาสตร์การอาหารสาหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Food Science for Chemical Engineering
CHE 542 กระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-9)
Food Manufacturing
CHE 543 วิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
3(3-0-9)
Heterogeneous Catalytic Reaction Engineering
CHE 544
CHE 554
CHE 555
CHE 556

เทคโนโลยีการทาความเย็นโดยใช้ความร้อน
Heat Driven Cooling Technology
วิศวกรรมการเผาไหม้ 1
Combustion Engineering I
วิศวกรรมการเผาไหม้ 2
Combustion Engineering II
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
Fuel Cell Technology

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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CHE 572

เทคนิคในการคานวณทางวิศวกรรมเคมี 2
3(2-2-6)
Computational Techniques in Chemical Engineering II
CHE 573 การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Problem Solving in Chemical Engineering
CHE 574 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมเคมี
3(1-4-9)
Chemical Industrial Problem Solving
CHE 575 การเป็นผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี
3(3-0-9)
Technopreneurship
CHE 576 การออกแบบและการสร้างแบบจาลองระบบทางความร้อน
3(2-2-6)
Design and Simulation of Thermal Systems
CHE 591 การศึกษาหัวข้ออิสระ
3(3-0-9)
Independent Study
CHE 592- หัวข้อพิเศษ 1 - 3
3(3-0-9)
594
Special Topic I - III
CHE 613 กลศาสตร์ของไหลของพอลิเมอร์
3(3-0-9)
Fluid Mechanics of Polymer
CHE 633 หน่วยปฏิบัติการถ่ายเทมวลสารแบบหลายขั้นตอน
3(3-0-9)
Multistage Mass Transfer Operation
CHE 634 กระบวนการดูดซับ
3(3-0-9)
Adsorption Process
CHE 652 ยุทธวิธีการออกแบบทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Design Strategy in Chemical Engineering
CHE 656 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 1
3(3-0-9)
Process Analysis and Modeling I
CHE 661 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
3(3-0-9)
Bioprocess Engineering I
CHE 662 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
3(3-0-9)
Bioprocess Engineering II
CHE 670 การบริหารธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-9)
Business Management for Chemical Industry
นักศึกษาอาจลงวิชาเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
12 และ 6 หน่วยกิต
CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
12 หน่วยกิต
Thesis
CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
6 หน่วยกิต
Special Research Project
ง. หมวดวิชาปรับพื้นฐานสาหรับหลักสูตรแผน ก 2 และ แผน ข เมื่อผู้เข้าศึกษามีวุฒิปริญญาตรีที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรมเคมี
ทุกวิชาเรียนแบบ S/U
CHE 581 พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี (สมดุลมวลสารและพลังงาน)
2(2-0-6)
Fundamentals of Chemical Engineering (Mass and Energy
Balances)
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CHE 582

อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมเคมี
2(2-0-6)
Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics
CHE 583 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 1
3(3-0-9)
Fundamentals of Transport Phenomena I
CHE 584 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 2
3(3-0-9)
Fundamentals of Transport Phenomena II
CHE 585 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีพนื้ ฐาน
3(3-0-9)
Fundamentals of Chemical Reaction Engineering
จ. หมวดวิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
3(2-2-9)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate Students
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก 1 ก 2 และแผน ข ต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3. แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี
ก. หมวดวิชาบังคับ
40 หน่วยกิต
CHE 610 ปรากฏการณ์การถ่ายเท
3(3-0-9)
Intermediate Transport Phenomena
CHE 642 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
3(3-0-9)
Chemical Reaction Engineering
CHE 643 เคมีของกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-9)
Petroleum and Petrochemical Process Chemistry
CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์วิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Applied Chemical Engineering Thermodynamics
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับงานวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Mathematical Analysis for Chemical Engineering
CHE 654 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สาหรับทักษะวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Computer Applications for Chemical Engineering Practice
CHE 655 ทักษะวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน
3(3-0-9)
Fundamental of Chemical Engineering Practice
CHE 656 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 1
3(3-0-9)
Process Analysis and Modeling I
CHE 657 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 2
3(3-0-9)
Process Analysis and Modeling II
CHE 658 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุมเบื้องต้น
2(2-0-6)
Fundamentals of Process Dynamics and Control
CHE 659 การหาค่าเหมาะสมที่สุดของกระบวนการเคมี
2(2-0-6)
Optimization of Chemical Processes
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CHE 670

การบริหารธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-9)
Business Management for Chemical Industry
CHE 791 โครงงานอุตสาหกรรม 1
3(0-6-12)
Intensive Industrial Research Project I
CHE 792 โครงงานอุตสาหกรรม 2
3(0-6-12)
Intensive Industrial Research Project II
ข. หมวดวิชาเลือก
- หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
6 หน่วยกิต
Special Research Project
ง. หมวดวิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 601 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
Foundation English for International Programs
3(2-2-9)
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี ต้องเรียนวิชา LNG 601 หรือได้รบั การยกเว้น ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับระดับคะแนน
การทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 782 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
รวม

6 (0-12-24)
6 (0-12-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 783 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
CHE 782 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
รวม

1(0-1-3)*
10(0-20-40)
10(0-20-40)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 782 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
รวม

10(0-20-40)
10(0-20-40)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 782 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
10(0-20-40)
รวม
10(0-20-40)
* เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษา แผน ก 1 ทุกคนลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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3.1.4.2 แผน ก 2
ปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ปรับพืน้
ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHE 581 พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี
2(2-0-6) (S/U)
(สมดุลมวลสารและพลังงาน)
CHE 582 อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสาหรับ 2(2-0-6) (S/U)
วิศวกรรมเคมี
CHE 583 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 1 3(3-0-9) (S/U)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 611 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 1
CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์วิศวกรรมเคมี
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับงาน
วิศวกรรมเคมี
CHE xxx วิชาเลือก 1

รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 621 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
CHE 642 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
CHE 783 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
CHE xxx วิชาเลือก 2
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
CHE xxx วิชาเลือก 3
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
รวม

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

CHE 584 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 2 3(3-0-9) (S/U)
CHE 585 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีพนื้ ฐาน
3(3-0-9) (S/U)
CHE 611 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 1
3(3-0-9)

3(3-0-9)

CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
วิศวกรรมเคมี
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
สาหรับงานวิศวกรรมเคมี
12(12-0-36) รวม

3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-1-3)
2(0-4-8)
3(3-0-9)
12(9-5-38)

CHE 621
CHE 642
CHE 783
CHE 784
CHE xxx
รวม

3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-1-3)
2(0-4-8)
3(3-0-9)
12(9-5-38)

6(0-12-24)
3(3-0-9)
9(3-12-33)

CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
CHE xxx วิชาเลือก 2
CHE xxx วิชาเลือก 3
รวม

6(0-12-24)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
12(6-12-42)

4(0-8-16)
4(0-8-16)

CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
รวม

4(0-8-16)
4(0-8-16)

ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
สัมมนาบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
วิชาเลือก 1

3(3-0-9)
9(9-0-27)

13
3.1.4.3 แผน ข
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปกติ
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย- รหัสวิชา
ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปรับพืน้
ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต (บรรยายปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 611 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 1
CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์วิศวกรรมเคมี
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับงาน
วิศวกรรมเคมี
CHE xxx วิชาเลือก 1

รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 621 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
CHE 642 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
CHE 783 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
CHE xxx วิชาเลือก 2
CHE xxx วิชาเลือก 3
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
CHE xxx วิชาเลือก 4
CHE xxx วิชาเลือก 5
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
รวม

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

CHE 581 พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี
(สมดุลมวลสารและพลังงาน)
CHE 582 อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสาหรับ
วิศวกรรมเคมี
CHE 583 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 1

2(2-0-6) (S/U)

CHE 584 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 2
CHE 585 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีพนื้ ฐาน
CHE 611 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 1

3(3-0-9) (S/U)
3(3-0-9) (S/U)
3(3-0-9)

3(3-0-9)

2(2-0-6) (S/U)
3(3-0-9) (S/U)

CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
วิศวกรรมเคมี
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
สาหรับงานวิศวกรรมเคมี
12(12-0-36) รวม

3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-1-3)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
13(12-1-39)

CHE 621
CHE 642
CHE 783
CHE xxx
CHE xxx
รวม

ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
สัมมนาบัณฑิตศึกษา
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-1-3)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
13(12-1-39)

2(0-4-8)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

โครงการศึกษาวิจัย
วิชาเลือก 3
วิชาเลือก 4
วิชาเลือก 5

8(6-4-26)

CHE 790
CHE xxx
CHE xxx
CHE xxx
รวม

2(0-4-8)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
11(9-4-35)

4(0-8-16)
4(0-8-16)

CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
รวม

3(3-0-9)
9(9-0-27)

4(0-8-16)
4(0-8-16)
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3.1.4.4 แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
LNG 601 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
S/U
CHE 655 ทักษะวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน
3(3-0-9)
CHE 654 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สาหรับทักษะวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
รวม
6(6-0-27)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 610 ปรากฏการณ์การถ่ายเท
3(3-0-9)
CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์วิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับงานวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
CHE 656 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 1
3(3-0-9)
รวม
12(12-0-36)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 642 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
3(3-0-9)
CHE 643 เคมีของกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-9)
CHE 657 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 2
3(3-0-9)
CHE 658 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุมเบื้องต้น
2(2-0-6)
CHE 659 การหาค่าเหมาะสมที่สุดของกระบวนการเคมี
2(2-0-6)
CHE 670 การบริหารธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-9)
รวม
16(16-0-48)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 791 โครงงานอุตสาหกรรม 1
3(0-6-12)
CHE 792 โครงงานอุตสาหกรรม 2
3(0-6-12)
รวม
6(0-12-24)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา ดูในภาคผนวก ก.
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ –สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระการสอน (ชม./สป.)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557
1 ผศ.ดร.อาไพ ชนะไชย
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มจธ.
10
10
10
10
10
2 ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์
Ph.D. (Chem. Eng.), UNSW
10
10
10
10
10
3 รศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์
D.Eng. (Chem. Eng.), INP Toulouse 10
10
10
10
10
4 ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
Ph.D. (Chem. Eng.), Syracuse U.
10
10
10
10
10
5 Dr. Hong-Ming Ku
Ph.D. (Chem. Eng.), Northwestern U. 10
10
10
10
10

15
ลาดับ

1
2

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

7
8
9

Ph.D. (Chem. Eng.) Northwestern U.
D.Eng. (Water and Wastewater Eng.)
AIT
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอานวยวิทยา D.Eng. (Chem.Eng.) U. of Tokyo
รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล Dr.rer. nat (Tech. Chem.) U. Hannover
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
D.Eng. (Energy Tech.) AIT
รศ.ดร.สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ Ph.D. (Chem. Eng.) U. of Illinois,
Chicago
รศ.ดร.สุวัสสา พงษ์อาไพ
D.Eng. (Chem. System) U. of Tokyo
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
Ph.D. (Chem. Eng.) Penn. State U.
รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร Ph.D. (Chem. Eng.) UMIST

10

รศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล

11

รศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร

12
13
14

ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์
ผศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต
ผศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ

15
16

ผศ.ดร.วีระ โลหะ
ผศ.ดร.อัศวิน มีชัย

17
18
19

ผศ.ดร.อมรมาศ จันทรสา
ดร.บุณยพัต สุภานิช
ดร.ทรายวรรณ บัวทอง

20

ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์

3
4
5
6

รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

Ph.D. (Chem. Eng.) Imperial College, U.
of London
Ph.D. (Chem. Eng.) Colorado School of
Mines
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาฯ
Ph.D. (Bioprocess Eng.) Cornell U.
Ph.D. (Material Science) U. of
Nottingham
Ph.D. (Chem. Eng.) Vanderbilt U.
Ph.D. (Biochem. Eng.) U. of California,
Irvine
Ph.D. (Chem. Eng.) Clemson U.
Ph.D. (Process Integration) UMIST
Ph.D. (Chemistry) U. Louis Pasteur
(Strasbourg1) France
Ph.D. (Energy Technology) KTH
Sweden

ภาระการสอน (ชม./สป.)
ปีการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557
10 10 10
10 10
6
6
6
6
6
10
3
3
10

10
3
3
10

10
3
3
10

10
3
3
10

10
3
3
10

10
3
10

10
3
10

10
3
10

10
3
10

10
3
10

10

10

10

10

10

6

6

6

10

10

3
10
10

3
10
10

3
10
10

3
10
10

3
10
10

6
10

6
10

6
10

6
10

6
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10

10

10

10

10

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรแผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรทักษะวิศวกรรมเคมีตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งแนวการศึกษาทักษะวิศวกรรม
เคมีนั้นจะเน้นการเรียนวิชาพื้นฐานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยฝึกฝนทักษะ (Practice site) ซึ่งอยู่ในบริษัทที่ดาเนินการร่วมกับ
ภาควิชาฯ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้ดูแล ซึ่งประจาอยู่ ณ หน่วยฝึกฝนทักษะนั้น ๆ จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต พบว่าแนวการศึกษาทักษะวิศวกรรมเคมีสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยบัณฑิตมี
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ทักษะในการทางาน มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาและพัฒนา ดังนั้นภาควิชาฯ จึงยังคงหลักสูตรแผน ข ทักษะ
วิศวกรรมเคมีไว้ ซึ่งนักศึกษาต้องไปประจาอยู่ที่หน่วยฝึกฝนทักษะ 1 ภาคการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการ เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี โดยเป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัย
ประยุกต์ และ/หรือ การแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาวิจัย
ต้องมีการส่งรายงาน และมีการเสนอวิ ทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
โครงการศึกษาวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ตามที่หลักสูตรกาหนด และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาวิจัย ในหัวข้อที่สนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคมี ตามเวลาที่กาหนดไว้ของ
หลักสูตรแต่ละแผน โดยต้องมีการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. นักศึกษามีทักษะในการวิจัย ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการ เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และนาไปใช้ประโยชน์ในการทาวิจัยได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา
5. มีความกล้าในการแสดงออก
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก 1
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2
แผน ก 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2
แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก 1 36 หน่วยกิต
แผน ก 2
12 หน่วยกิต
แผน ข
6 หน่วยกิต
แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี
6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
- ภาควิชาฯ มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและให้นักศึกษาเลือกเข้ากลุ่มวิจัยที่สนใจจะทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- มีการพบกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในกลุ่มวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องที่ทาวิจัย
- ภาควิชาฯ มีอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนในการทาวิจัยในด้านต่าง ๆ ครบถ้วน
- ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้และศักยภาพสูงจานวนมาก สามารถให้คาปรึกษาในการทาวิจัยได้อย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงาน และการนาเสนองานต่อหน้าคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 3 คน ตามรูปแบบและเวลาที่ได้
กาหนดไว้
- รายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องสอบผ่านการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ จึง
สามารถดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ในเรื่องนั้น ๆ ได้
- รายงานความก้าวหน้า และการนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องมีอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- รายงานวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อหน้าคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลจากผลงานตีพิมพ์ การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ตามระเบียบที่ได้กาหนดไว้โดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ

มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนทีน่ กั ศึกษาจะสาเร็จการศึกษา

ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ -กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม กาหนดให้ทกุ คนมีส่วน
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
ร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
-มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญา
และข้อมูลส่วนบุคคล

มีวินัย และความรับผิดชอบ

- การสอดแทรกในวิชาเรียน
- การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศและติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นต้น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิ ดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
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เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้อง
มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม และจริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับปัญหาที่ขัดแย้ง และมีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม
(4) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักการที่มีเหตุผลในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(5) ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ไข
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมี คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น
ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิศวกรรมพื้นฐาน ในการศึกษา
องค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
(3) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ
(4) สามารถบูรณาการความรู้และพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่คน้ คว้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน และพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาได้
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
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1) บททดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา รวมทั้งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการอื่นๆ
4) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน/ในที่ประชุม
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้น
ให้นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะ
ท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
(2) สามารถใช้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
(4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
(5) สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยที่สาคัญทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ทาได้โดยการออกข้อสอบที่ทาให้นักศึกษาต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาในการ
แก้ปัญหา เมื่อได้คาตอบแล้ว นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่ ในบางกรณีนักศึกษาจะต้อง
สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังประเมินได้จากผลงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งต้องผ่านการคิดอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยการนาความรู้
ทางทฤษฎีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน
(3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคม
(5) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม หรือการทาวิจัยที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ทั้งในภาควิชา/นอกภาควิชา
และในประเทศ/ต่างประเทศ หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
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2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมายสูง
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นาและแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน การนาเสนอวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานวิจัยต่างๆ และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(1) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นที่มีอยู่ในการสรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
(3) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ศึกษาบนประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน
(4) สามารถสื่อสารและนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์
(5) สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ ในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
2.5.2 กลยุ ทธ์ก ารสอนที่ ใช้ใ นการพัฒ นาการเรียนรู้ด้า นทัก ษะในการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้ทาได้ในระหว่างการสอน/การทาวิจัยของ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา/ทาวิจัย โดยนักศึกษาต้องวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา และทาการแก้ปัญหา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปบนหลักวิชาการ มีการวิจารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์ เสมื อนจริ ง และนาเสนอการแก้ปั ญหาที่ เหมาะสม เรี ยนรู้เ ทคนิ คการประยุกต์เ ทคโนโลยี สารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น
1) การประเมินจากเทคนิคการนาเสนอผลงานทั้งในรูปของรายงานและการนาเสนอในที่ประชุม โดยพิจารณาถึงการใช้การใช้
ทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการ
นาเสนอผลงาน
2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มี
การนาเสนอในชั้นเรียน
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3.

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
Remedial English Course for Post Graduate Students
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate Students
LNG 601 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
Foundation English for International Programs

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5

1

2

3

4
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามทีม่ อบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิศวกรรมเคมี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

1

CHE 510 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี
Polymer Science and Technology
CHE 512 เทคโนโลยีเมมเบรนสังเคราะห์
Synthetic Membrane Technology
CHE 513 วิศวกรรมระบบชีววิทยา
Biosystem Engineering
CHE 514 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว
Surfactant Science and Technology
CHE 520 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Technology
CHE 522 ความรู้จาเพาะในการออกแบบ 1:อุตสาหกรรม
แก๊สธรรมชาติ
Design Know-How I : Natural Gas Industry
CHE 523 ความรู้จาเพาะในการออกแบบ 2:
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Design Know-How II : Petrochemical Industry
CHE 530 การบาบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Treatment
CHE 540 วิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering

2

3

4

5



1

2

3

4

5

1

2

 



 



3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

5



 



2

3

4

5

1

2

3

4



 



 

1

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

CHE 541 วิทยาศาสตร์การอาหารสาหรับวิศวกรรมเคมี
Food Science for Chemical Engineering
CHE 542 กระบวนการผลิตอาหาร
Food Manufacturing
CHE 543 วิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิรยิ าวิวิธพันธ์
Heterogeneous Catalytic Reaction Engineering
CHE 544 เทคโนโลยีการทาความเย็นโดยใช้ความร้อน
Heat Driven Cooling Technology
CHE 554 วิศวกรรมการเผาไหม้ 1
Combustion Engineering I
CHE 555 วิศวกรรมการเผาไหม้ 2
Combustion Engineering II
CHE 556 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
Fuel Cell Technology
CHE 572 เทคนิคในการคานวณทางวิศวกรรมเคมี 2
Computational Techniques in Chemical Engineering II
CHE 573 การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
Problem Solving in Chemical Engineering
CHE 574 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Industrial Problem Solving
CHE 575 การเป็นผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี
Technopreneurship



2

3

4



5



2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5

1

2

3

4
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





 



   







 



   

















5



26
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

CHE 576 การออกแบบและการสร้างแบบจาลองระบบ
ทางความร้อน
Design and Simulation of Thermal Systems
CHE 581 พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี (สมดุลมวลสาร
และพลังงาน) Fundamentals of Chemical Engineering
(Mass and Energy Balances)
CHE 582 อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมเคมี
Fundamentals of Chemical Engineering
Thermodynamics
CHE 583 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 1
Fundamentals of Transport Phenomena I
CHE 584 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 2
Fundamentals of Transport Phenomena II
CHE 585 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีพื้นฐาน
Fundamentals of Chemical Reaction Engineering
CHE 591 การศึกษาหัวข้ออิสระ
Independent Study
CHE 592-594 หัวข้อพิเศษ 1-3
Special Topic I - III
CHE 610 ปรากฏการณ์การถ่ายเท
Intermediate Transport Phenomena
CHE 611 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 1
Intermediate Transport Phenomena I

2

3

4

5

2. ความรู้

1

3

4

5

 





2

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

CHE 613 กลศาสตร์ของไหลของพอลิเมอร์
Fluid Mechanics of Polymer
CHE 621 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
Intermediate Transport Phenomena II
CHE 633 หน่วยปฏิบัติการถ่ายเทมวลสาร
แบบหลายขั้นตอน
Multistage Mass Transfer Operation
CHE 634 กระบวนการดูดซับ
Adsorption Process
CHE 642 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
Chemical Reaction Engineering
CHE 643 เคมีของกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Process Chemistry
CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์วิศวกรรมเคมี
Applied Chemical Engineering Thermodynamics
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับงาน
วิศวกรรมเคมี
Mathematical Analysis for Chemical Engineering
CHE 652 ยุทธวิธีการออกแบบทางวิศวกรรมเคมี
Design Strategy in Chemical Engineering

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

CHE 654 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สาหรับทักษะวิศวกรรม
เคมี
Computer Applications for Chemical Engineering
Practice
CHE 655 ทักษะวิศวกรรมเคมีพนื้ ฐาน
Fundamental of Chemical Engineering Practice
CHE 656 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 1

Process Analysis and Modeling I
CHE 657 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 2

Process Analysis and Modeling II
CHE 658 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม
เบื้องต้น
Fundamentals of Process Dynamics and Control
CHE 659 การหาค่าเหมาะสมที่สดุ ของกระบวนการเคมี
Optimization of Chemical Processes
CHE 661 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1

Bioprocess Engineering I
CHE 662 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2

Bioprocess Engineering II
CHE 670 การบริหารธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
Business Management for Chemical Industry
CHE 782 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
 
Thesis

3

4





5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ







4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

CHE 783 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
Graduate Seminar
CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
Thesis
CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
Special Research Project
CHE 791 โครงงานอุตสาหกรรม 1
Intensive Industrial Research Project I
CHE 792 โครงงานอุตสาหกรรม 2
Intensive Industrial Research Project II

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2





3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

  

 

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5

1

2

3

4

5

1
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจั ดการเกี่ย วกับ ปั ญ หาทางคุ ณธรรม จริ ย ธรรมที่
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
(1) มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของ
พื้น ฐาน วิ ท ยาศาสตร์พื้ น ฐาน และวิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน ใน
(2) สามารถใช้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหา
ผู้อื่น
การศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น แก่ น ของสาขาวิ ช าการหรื อ
ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญได้อย่าง
(2) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม
วิชาชีพ
สร้างสรรค์
จริยธรรมในการจัดการกับปัญหาที่ขัดแย้ง และมีผลกระทบ
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
(3) สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
ต่อตนเองและผู้อื่น
(3) มี ค วามเข้ าใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น แก่ น ของ
(4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
ปฏิบตั ิตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ใหม่ๆ
(5) สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยที่สาคัญทีเ่ กี่ยวกับ
(4) สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งผู้ รู้ ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ด้ ว ย
(4) สามารถบูรณาการความรู้และพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่ง
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
หลักการที่มีเหตุผลในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่คน้ คว้า
รวมทั้งการ
(5) ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและ
เปลี่ยนแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในอนาคต
วิชาชีพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อทบทวนและแก้ไข
(5) สามารถใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในสาขาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน และพัฒนาข้อสรุป
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน
(3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคม
(5) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นที่มีอยู่ในการสรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดย
เจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
(3) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ศึกษาบนประเด็นปัญหาที่สาคัญ
และซับซ้อน
(4) สามารถสื่อสารและนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
(5) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการศึกษา
3) วัดผลจากการนาเสนอผลงานวิจัยและการซักถามระหว่างการ discussion
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนั กศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่
กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/ตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่ อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทา
วิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนววิศวกรรมเคมีเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิ ชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิ ชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพู น
ประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ
3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 ท่าน มีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้แนะนาตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติ โดย
ดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
1.จัดระบบการเรียนการสอนในลักษณะที่
1.มีการประเมินผลการเรียนการ
เข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของแต่ละรายวิชา เน้นการค้นคว้า นาเสนอและทาโครงงานใน สอน รายวิชาทุกวิชาในด้าน
โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานและเพื่อกระตุ้น รายวิชาแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาระดับสูง
เนื้อหาวิชา เทคนิคการสอน
ให้ผเู้ รียนสามารถคิด แก้ปัญหาอย่างมี 2.จั ด หาแหล่ ง ข้ อ มู ล ทางวิ ชาการที่ ทั น สมั ย ตลอดจนมีวิธีการวัดผลทีเ่ น้นความ
ระบบ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับ
ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันต่อ เข้าใจมากกว่าความจา
ปัญหาหรือพัฒนาค้นคิดสิ่งใหม่
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ที่ ผลการประเมินจะนาเสนอต่อ
ตลอดจนมีศักยภาพในการเรียนรูส้ ิ่ง
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาได้ คณะกรรมการประจาหลักสูตรเพือ่
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
ค้นคว้าประกอบการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ นาไปปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นสากล
ด้านความรู้เชิงวิชาการ
เทคโนโลยีร่วมสมัยใหม่
3.จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2.อัตราการจบของนักศึกษา
เพื่อความเป็นสากล
ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4 . จั ด ห า แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาเพื่อเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ด้านความรู้ทางวิชาการ
5.ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนในหลักสูตรให้
ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมเคมี
6.กาหนดมาตรฐานในการวัดผลและการ
สาเร็จการศึกษาที่ชัดเจน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดาเนินงานตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สาหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย ใช้สถานที่ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยมีอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัยพื้นฐานและชั้นสูงอย่างเพียงพอ
2.2.1 อุปกรณ์การสอน
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน
จานวน (เครื่อง)
1
Hot Air Oven
4
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เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน
2
Vacuum Oven
3
Tube Furnace
4
Muffle Furnace
5
Centrifuge
6
Microcentrifuge
7
Water bath Shaker
8
Incubator Shaker
9
Shaker
10
Ultrasonic Bath
11
Analytical balance
12
Data Logger
13
Anemometer
14
Bomb Calorimeter
15
Sieve Shaker & Ball Mill
16
pH-Meter
17
Conductometer
18
Hot Plate & Stirred Plate
19
Stop Watch
20
Colony Counter
21
Vortex Mixer
22
Vacuum Pump
23
Centrifugal Mill
เครื่องมือเฉพาะทาง
1
Electron Microscope/Camera
2
UV-Vis Spectrophotometer
3
Spectrophotometer
4
Viscometer
5
Moisture Analyzer
Gas Chromatography (GC-14B/FID,
6
GC HP6890 / FID / TCD)
Flash Point/Dropping Point/Melting
7
Point
8
Distillation Glass Unit
9
Extraction Glass Unit
Atomic Absorption Spectrometer,
10
Graphite Furnace, Z 8270
12
Rotary Evaporator

จานวน (เครื่อง)
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
5
10
1
2
4
1
จานวน (เครื่อง)
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
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2.2.2 ห้องสมุด
การสืบค้นผ่านฐานสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากกว่า 124,404 รายการ และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 2,500 รายการ และมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมไม่น้อย
กว่า 15,000 เล่ม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้อง
เตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทางานจริง จึงมีความจาเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์
ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน
ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 มีห้ อ งปฏิ บั ติ การที่ มีค วามพร้ อ มทั้ง วั สดุอุ ป กรณ์ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ และระบบซอฟต์ แ วร์ ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพีย งต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ 1. จัดให้มหี ้องเรียนที่มีอุปกรณ์การ 1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครือ่ งมือ
ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถ
เรียนการสอนที่ทนั สมัยและมี
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการ
ปฏิบตั ิงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูง
ใช้งานของห้องเรียน
2. มีห้องปฏิบัติการที่มคี วามพร้อมทั้งวัสดุ
2. จัดให้มหี ้องปฎิบัติการสาหรับการ 2. สถิติการใช้งานห้องเรียน
อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
ทาวิจัย ที่มีเครื่องมือและวัสดุ
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเครื่องมือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิด
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่าง 3. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
สอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน
พอเพียง
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทา
เรียนรู้ การปฏิบัติการ และการทา
โครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่าง
วิจัย
เป็นระบบ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือ
ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทา
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ (การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ)
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สกอ. สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะ
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กาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์
พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัตงิ าน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการทาวิจัยร่วมกับอาจารย์)
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการอาจารย์ให้ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการ
อบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเตรียมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
5.การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและที่ปรึกษากิจกรรมให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนและ
ปัญหาอื่น ๆ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
เป้าหมาย
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
การดาเนินการ
1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์และเนื้อหาทฤษฎี โดยนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อนามาพิจารณาหาวิธีการปรับปรุง
วิธีการสอนและเนื้อหาทฤษฎีให้ตรงต่อความต้องการของนักศึกษา
2. ติดตามและประเมินผลความสาเร็จในการทางานของนักศึกษาที่จบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผล
1. แบบสอบถามบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ
2. การยอมรับขององค์กร บริษัทหรือ สถาบัน ด้านวิศวกรรมเคมีทั้งในและนอกประเทศ ต่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

X

X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการ
9. เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
X
X
X
คะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น ตามตั วบ่ง ชี้ผ ลการด าเนินงานที่ร ะบุใ นหมวดที่ 7. ข้ อ 7. โดยคณะกรรมการประเมิ นอย่างน้อ ย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะทีจ่ าเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาทีแ่ น่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นทีน่ ักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students
are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate Students
3(2-2-9)
วิชาบังคับก่อน: Pass at LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขนั้ ตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in Engineering,
Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real
language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and simulates the
stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with language
learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not classroom
practice.
LNG 601 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
3(2-2-9)
Foundation English for International Programs
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
รายวิ ชานี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาทั กษะการเรี ย นภาษาอั ง กฤษที่ จ าเป็ น ส าหรั บ นั กศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษาหลั กสู ต รนานาชาติ ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชามุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความต้องการที่แท้จริงในหลักสูตร
นานาชาติ ซึ่งรวมถึงการพูดและการฟัง การจดบันทึกการบรรยาย การอภิปรายในที่ประชุมหรือในกลุ่มย่อย การนาเสนอผลงานหรือรายงานด้วย
ปากเปล่า ตลอดจนการเขียนรายงานหรือบทความเชิงเทคนิค
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This course aims to develop English Language skill necessary for use in international graduate programs. The course is designed
for mature students in engineering and technology. It will be based on practical skills and focus on real language demands in studying in an
international program, including: speaking and listening, lecture note taking, conference and group discussion, verbal report and presentation,
report and technical paper writing.
CHE 510 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี
3(3-0-9)
Polymer Science and Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน า ประเภทของพอลิเ มอร์ พั นธะในพอลิเ มอร์ สเตอริ โอไอโซเมอร์ริ สซึ ม สั ณฐานวิท ยา การสั งเคราะห์ พอลิเ มอร์ การบอก
คุณลักษณะของมวลโมเลกุลและการหามวลโมเลกุล (ออสโมมิทรี การกระเจิงแสง การวัดความหนืด เจลเพอมิเอชันโครมาโทกราฟี ) การละลาย
ของพอลิเมอร์และสารละลายพอลิเมอร์ ทรานซิชันในพอลิเมอร์ อุณหภูมิกลาสทรานซิชันและการหลอมเหลว กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
พอลิเมอร์อุตสาหกรรม พลาสติก เรซิน ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์
Introduction. Types of polymers. Bonding in polymers. Stereoisomerism. Polymer morphology. Polymer synthesis. Molecular
weight characterization and determination (osmometry, light scattering, viscosity measurement, gel permeation chromatography). Polymer
solubility and solutions. Transitions in polymers; glass transition temperature and melting. Polymer processing. Industrial polymer; plastics,
resins, natural and synthetic rubbers.
CHE 512 เทคโนโลยีเมมเบรนสังเคราะห์
3(3-0-9)
Synthetic Membrane Technology
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับผู้สอน
หลักการเบื้องต้นของกระบวนการแยก และเพิ่มความเข้มข้นด้วยเมมเบรนแบบต่าง ๆ การผลิตและการบอกคุณลักษณะของเมมเบรน
สังเคราะห์ ทฤษฎีและการถ่ายเทมวลของกระบวนการเมมเบรนที่สาคัญ เช่น ออสโมซิสผันกลับ อัลตราฟิลเตรชัน ไมโครฟิลเตรชัน การแยกแก๊ส
เป็นต้น อุปกรณ์เมมเบรน การออกแบบระบบและการประยุกต์ใช้
Principles of synthetic membrane separation and concentration processes. Preparation and characterization of synthetic membranes.
Theory and mass transfer in membrane separation processes, for examples, reverse osmosis, ultrafiltration, microfiltration and gas separation.
Membrane separation equipments, Process design and application of membrane separation processes.
CHE 513 วิศวกรรมระบบชีววิทยา
3(3-0-9)
Biosystem Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและสรีระวิทยาเบื้องต้น สามารถนาความรู้เบื้องต้นในด้านวิศวกรรม เช่น การถ่ายเทความร้อนและ
มวล จลนศาสตร์และการควบคุม มาประยุกต์ใช้กับการเรียนชีววิทยาได้ การเรียนแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับนิเวศวิทยา ระดับร่างกาย และระดับ
เซลล์ ระดับนิเวศวิทยาประกอบด้วยระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ระดับร่างกายและเนื้อเยื่อประกอบด้วย การศึกษาปรากฏการณ์ถ่ายเท
และระดับเซลล์ประกอบด้วยการเจริญเติบโตของเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ดีเอนเอ และอาร์เอนเอ
Understanding of basic life science and physiology. Application of engineering principles. Basic chemical engineering principles for
example heat and mass transfer, kinetics, and control, to analyze physiological systems. Separated into 3 levels: global level, organ and tissue
level, and cellular level. Global level: ecology systems and species. Organ and tissue level: transport phenomena in the body. Cellular level: cell
differentiation, DNA, and RNA
CHE 514 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว
3(3-0-9)
Surfactant Science and Technology
วิชาบังคับก่อน : Physical Chemistry or Equivalent
ลักษณะทางเคมีของพื้นผิว คุณลักษณะของสารลดแรงตึงผิว การก่อตัวของไมเซลล์ การละลาย เฟสและเฟสไดอะแกรม การดูดซับ
ของสารลดแรงตึงผิวที่พื้นผิวระหว่างของแข็งและของเหลว โฟม การตกตะกอน และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
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Surface chemistry. Characteristics of surfactant. Micelle formation. Solubilization. Phase and phase diagram. Surfactant adsorption at
solid/liquid interface. Foams. Precipitation and industrial applications.
CHE 520 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-9)
Petroleum and Petrochemical Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การกลั่นและกระบวนการทาให้บริสุทธิ์ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการกลั่น กระบวนการสังเคราะห์จากแก๊สธรรมชาติและของเหลวและแก๊สจากการกลั่นปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Distillation and refining processes used in petroleum industry. Chemistry, and properties of petroleum and refined products.
Synthesis processes from natural gas and refined liquids and gases from petroleum refining. Petrochemical industry.
CHE 522 ความรู้จาเพาะในการออกแบบ 1 – อุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติ
3(3-0-9)
Design Know-How I : Natural Gas Industry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบและการคานวณกระบวนการและเครื่องปฏิบัติการเฉพาะหน่วยอย่างละเอียด
ซึ่งต้องใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งทั้งในทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติรวมถึงประสบการณ์และความรู้จาเพาะ การคานวณ และการใช้ข้อมูล และมาตรฐานทาง
วิศวกรรม สาหรับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง การออกแบบเพื่อให้ระบบ/กระบวนการทางานได้ตามที่ต้องการ การ
ออกแบบโดยคานึงถึงความปลอดภัย และการป้องกันการสูญเสียและอุบัติเหตุต่าง ๆ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการออกแบบ และการทางานของ
เครื่องมือ/ระบบกระบวนการที่ไม่สามารถทางานได้หรือทางานได้ไม่เต็มที่ เน้นการคานวณออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์/กระบวนการใน/โรงงาน/
อุตสาหกรรมแยกแก๊สธรรมชาติ
Application of underlying principles and theories as well as relevant experiences, knowledge and know-how in designing and
calculation data and standard of different technology for practical industrial application. Design of reliable and successful operation of
process/system. Safety and hazardous prevention and consideration in design. Analysis and trouble shooting improved design and operation.
Emphasis is given to equipment, devices, processes and plants relevant to gas separation industry.
CHE 523 ความรู้จาเพาะในการออกแบบ 2 – อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-9)
Design Know-How II : Petrochemical Industry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาเหมือนกับวิชา CHE 522 แต่ยกตัวอย่างและเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Similar to CHE 522. Example and emphasis are, however, given to those relevant to petrochemical industry.
CHE 530 การบาบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
Industrial Waste Treatment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งกาเนิด ลักษณะและองค์ประกอบต่าง ๆ ของของเสียจากอุตสาหกรรม โดยรวมถึงน้าเสีย มลพิษในอากาศ กากของเสีย และของ
เสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียในโรงงาน การสารวจด้านสุขาภิบาล
เทคโนโลยีการบาบัดและการควบคุมของเสียต่าง ๆ โดยรวมถึงแนวทางการออกแบบ การจัดการและเทคโนโลยีในการกาจัดของเสีย ของเสีย
อันตราย และวิธีกาจัดของเสียอันตราย มาตรการการบาบัดและกาจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
Sources, characteristics and composition of various industrial wastes such as wastewater, air pollution, solid waste and hazardous
waste. Impacts of environmental pollution. Environmental quality standards. In-plant waste management. Stream sanitation surveys. Industrial
wastes technology and control as well as concept designs. Waste management and treatment methods. Hazardous wastes and disposal methods.
Remedial measures for treatment and disposal of industrial wastes.

41
CHE 540 วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-9)
Biochemical Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การของวิ ศ วกรรมชี ว เคมี ข องกระบวนการที่ ใ ช้ เ ซลจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละเอนไซม์ ใ นอุ ต สาหกรรมโดยครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ต่ อ ไปนี้
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์ การแยกและการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ วิถีทางเมแทบอลิซึมและพลังงาน จลนพลศาสตร์ของ
ปฏิกิริยาเร่งโดยจุลินทรีย์ ปรากฏการณ์ถ่ายเทในระบบการหมั ก การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวะการหมักเชื้อจาเพาะและ
กระบวนการต่อเนื่องจากกระบวนการหมัก
Biochemical engineering principles of the industrial microbial and enzyme processes that cover the following topics: kinetics of
enzyme catalysed reaction, isolation and utilization of enzymes, metabolic pathways and energetics, kinetics of microbe-catalyzed reactions,
transport phenomena in microbial systems, design and analysis of bio-reactors, pure culture fermentation and downstream processing.
CHE 541 วิทยาศาสตร์การอาหารสาหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Food Science for Chemical Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบทางเคมีหลักของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ และผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณค่าทางอาหาร จุลินทรีย์และผลต่อ
อาหาร หลักเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป
Chemical composition of food, their nutritive values and the processing effects. Microorganisms and their effect on food. Principles
of food preservation in brief. Food additives and their utilization. Important commodities and processing.
CHE 542 กระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-9)
Food Manufacturing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุดิบและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนกับอาหาร (การลวก การพาสเจอไรซ์ การสเตอริไลซ์ ) การ
ผลิตอาหารกระป๋อง อาหารปลอดเชื้อ การทาแห้งอาหาร อาหารกึ่งแห้ง กระบวนการผลิตขนมอบกรอบ การใช้ไมโครเวฟในการแปรรูปอาหาร การ
แปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน: การแช่เยือกแข็ง อาหารฉายรังสี การถนอมอาหารโดยใช้สารเคมี อาหารหมักดอง การบรรจุหีบห่ออาหาร
Raw materials and post-harvest technology. Thermal processing of foods, (blanching, pasteurization and sterilization). Canning.
Aseptic processing and packaging. Drying and dehydration. Intermediate moisture food. Extrusion. Microwave cooking. Non-thermal
processing: chilling, freezing, ionizing radiation. Chemical preservation. Fermentation. Fundamentals of food packaging.
CHE 543 วิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
3(3-0-9)
Heterogeneous Catalytic Reaction Engineering
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับผู้สอน
พื้นฐานทางด้านตัวเร่งปฏิกิริยา และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยา เริ่มจากหลักการของการเร่งปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการเร่งปฏิกิริยา ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา การเสื่อมของตัวเร่ง ปฏิกิริยา การวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
Fundamentals of catalyst and catalytic reaction processes. Basic concept of catalysis. Kinetics of catalysis reaction. Type of catalyst.
Catalyst preparation. Catalyst Deactivation. Fundamental of catalyst characterization. Application of heterogeneous catalysts.
CHE 544 เทคโนโลยีการทาความเย็นโดยใช้ความร้อน
3(3-0-9)
Heat Driven Cooling Technology
วิชาบังคับก่อน : CHE 241 หรือขึ้นอยู่กบั ผู้สอน
วัฏจักรพื้นฐานของการทาความเย็น และฮีทปั๊ม หลักการพื้นฐานของระบบทาความเย็น และฮีทปั๊ม อุปกรณ์ที่สาคัญในระบบ สารทา
ความเย็น ไซโครเมตรี การคานวณภาระทางความเย็น ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน ระบบทาความเย็นแบบดูดซับ ระบบทาความเย็นแบบ
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ปฏิกิริยาทางเคมี ระบบทาความเย็นแบบอีเจคเตอร์ ระบบทาความเย็นแบบดูเพลกซ์-แรงกิน ระบบทาความเย็นแบบกาจัดความชื้น ระบบทาความ
เย็นแบบระเหย แหล่งพลังงานความร้อนที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบทาความเย็น การประยุกต์ใช้ระบบทาความเย็น และฮีทปั๊มในงานต่างๆ
Basic refrigeration and heat pump cycles. Principle of heat-driven cooling/heat pump systems. Equipment in cooling/heat pump
system. Refrigerants. Psychrometry. Cooling load calculation. Absorption cycle. Adsorption cycle. Chemical reaction cycle. Ejector refrigeration
cycle. Duplex-Rankine cycle. Desiccant cooling cycles. Evaporative cooling. Heat sources for heat driven cooling cycles. Applications.
CHE 554 วิศวกรรมการเผาไหม้ 1
3(3-0-9)
Combustion Engineering I
วิชาบังคับก่อน : การถ่ายเทมวลสารและความร้อน หรือขึ้นอยู่กับผู้สอน
ความสาคัญของจลนพลศาสตร์เคมีและกระบวนการถ่ายเทของกระบวนการเผาไหม้ การติดไฟของเชื้อเพลิง การเผาไหม้หยดเชื้อเพลิง
เหลว การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซโครงสร้างของเปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน กลไกและจลนพลศาสตร์ของการเกิด
มลพิษแก๊สในกระบวนการเผาไหม้
The importance of chemical kinetic and transport processes in combustion. Ignition of fuel. Droplet vaporization and combustion.
Combustion of solid and gaseous fuels Structure and stability of laminar and turbulent flame. Mechanism and kinetic of pollutants formation
during combustion.
CHE 555 วิศวกรรมการเผาไหม้ 2
3(3-0-9)
Combustion Engineering II
วิชาบังคับก่อน : การถ่ายเทมวลสารและความร้อน หรือขึ้นอยู่กับผู้สอน
ทฤษฎีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส น้ามันและของแข็ง (ถ่านหินและชีวมวล) การเลือกหัวเผาและสมรรถนะ การวิเคราะห์การออกแบบ
ห้องเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อนในห้องเผาไหม้และระบบเก็บกลับความร้อน ชนิดของหม้อไอน้า และเตาเผาอุตสาหกรรม ระบบควบคุ มและ
ความปลอดภัย
Combustion theory of gas, oil and solid (coal and biomass). Burner selection and performance. Furnace analysis and design. Heat
transfer in furnace and heat recovery systems. Types of industrial boilers and furnaces. Control and safety system.
CHE 556 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
3(3-0-9)
Fuel Cell Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีเ ซลล์ เชื้อ เพลิ ง ทบทวนโดยสรุปเกี่ยวกับ เซลล์ เชื้ อเพลิงชนิดต่ าง ๆ และสภาวะการท างาน การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเคมีและวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบส่วนประกอบของตัวเซลล์เชื้อเพลิงและระบบเซลล์เชื้อเพลิง การประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
Fundamental aspects of the fuel cell technology. Comprehensive review of fuel cell types and their operating parameters. Application
of chemical and engineering disciplines to design fuel cell components and fuel cell systems. Fuel cell technology application.
CHE 572 เทคนิคในการคานวณทางวิศวกรรมเคมี 2
3(2-2-6)
Computational Techniques in Chemical Engineering II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป แม็ทแล็บ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีด้วยวิธีการเชิงตัวเลข สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมแมทแลบ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย การทบทวนการใช้โปรแกรมแมทแลบ การวิเคราะห์สมการถดถอยและการหาค่าพารามิเตอร์ใน
สมการ การแก้สมการเชิง อนุพันธ์แบบธรรมดา ทั้งที่เป็นสมการเดี่ยวและสมการชุด การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาสภาวะเหมาะสมด้วย
วิธีการต่าง ๆ การใช้โปรแกรมซิมูลิงค์ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม
Using MATLAB as a computational tool for solving problems in chemical Engineering for students with prior knowledge in
MATLAB programming. Topics included: Review of MATLAB basics. Regression and parameter identification. Solving Ordinary Differential
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Equation(ODE) Solving Partial Differential Equation(PDE). Various methods for optimization. SIMULINK for analysis and design of control
system.
CHE 573 การแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Problem Solving in Chemical Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาเกี่ยวกับการออกแบบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การนิยามและการกาหนดปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธิในการ
แก้ปัญหาโดยใช้หลักทางวิศวกรรม การตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินผลและการหาแนวทางที่ดีที่สุด
Introduction to engineering problem solving and design. Problem definition and identification. Techniques in data analysis.
Strategies in problem solving with engineering approaches. Decision making and evaluation as well as optimization.
CHE 574 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมเคมี
3(1-4-9)
Chemical Industrial Problem Solving
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแก้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมเคมี การปฏิบัติงานในโรงงานภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การกาหนดโจทย์ปัญหาร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายโรงงาน อาจารย์ และนักศึกษา การค้นคว้าเก็บข้อมูล การหาแนวทางในการแก้ปัญหา การส่งรายงานและการนาเสนอผลงานในที่ประชุม
Real problem solving in the industry, to gain more experience and improve ability to apply knowledge to solve problems in chemical
industry. Training in a sponsoring company under guidance of the project advisor. Problem statements defined by the parties, i.e., the company,
students and project advisor. Data acquisition. Approach in problem solving. Report submission and presentation.
CHE 575 การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3(3-0-9)
Technopreneurship
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการรังสรรค์ การบูรณาการทางเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและการบริหารเทคโนโลยี การจัดตั้งธุรกิจทางเทคโนโลยี ความรู้
เบื้องต้นเรื่องงานเอกสาร ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ การศึกษาความเป็นไป ได้ (feasibility study)
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ การเจรจาต่อรอง การจัดทาและการนาเสนอแผนธุรกิจ
Creativity techniques. Integration of technology. Innovation and management of technology. Setting up of business in technology.
Basic knowledge in government documentation. Related law and regulation. New products and technology development. Feasibility study.
Patent and copy right. Negotiation. Business planning.
CHE 576 การออกแบบและการสร้างแบบจาลองระบบทางความร้อน
3(2-2-6)
Design and Simulation of Thermal Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานระบบทางความร้อนและพลวัตกระบวนการ การใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างแบบจาลองระบบทางความร้อน การจาแนกและ
รายละเอียดของระบบทางความร้อน การออกแบบอุปกรณ์ การออกแบบและสร้างแบบจาลองของระบบทางความร้อน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การ
กาหนดตัวแปรของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับระบบ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการดาเนินการระบบ การกาหนด
ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ
Background of energy systems and dynamic process. Introduction to simulation tools for energy system. System identification and
description. Component design. Design and modeling of energy systems and their component. Identifying of process parameters. Process
analysis. Parametric studies. Optimum condition. Equipment sizing.
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CHE 581 พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี (สมดุลมวลสารและพลังงาน)
2(2-0-6)
Fundamentals of Chemical Engineering (Mass and Energy Balances)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคานวณพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยและการแปลงหน่วย กระบวนการผลิตและตัวแปรของกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรม
เคมี สมดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้นของกระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทางเคมี คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เช่น เอลธาลปี
ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ความร้อนของการละลาย และความร้อนของการผสม การคานวณสมดุลมวลสารและพลังงานร่วมกัน สมดุลมวล
สารและพลังงานที่สภาวะคงตัว สมดุลมวลสารและพลังงานของระบบหลายหน่วยปฏิบัติการ การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม และการเป่าทิ้ง
Introduction to engineering calculation. Unit and conversion of unit. Processes and process variables. Fundamental of material and
energy balances for physical and chemical processes. Thermodynamics parameters such as enthalpy, heat of reaction, heat of solution and heat of
mixing. Simultaneous uses of material and energy balances. Material and energy balances on steady processes. Material and energy balances on
multiple units, recycling, bypassing and purging.
CHE 582 อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมเคมี
2(2-0-6)
Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสสารจริง สมดุลในระบบที่มีองค์ประกอบเดียว อุณหพลศาสตร์ของระบบหลายองค์ประกอบ ของ
ผสมอุดมคติและของผสมจริง สมดุลไอ-ของเหลว สมดุลของเหลว-ของเหลว
Thermodynamic properties of real substances. Equilibrium in one-component system. Thermodynamics of multi-component
system. Ideal and real mixtures. Vapor-liquid equilibria. Liquid-liquid equilibria.
CHE 583 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 1
3(3-0-9)
Fundamentals of Transport Phenomena I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาตรควบคุมสาหรับสมดุลมวล กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน แรงเฉือนในการไหลแบบราบเรียบ การวิเคราะห์ส่วนอนุพันธ์
ของไหลในการไหลแบบราบเรียบ สมการอนุพันธ์ของการไหลของของไหล ทฤษฎีชั้นขอบเขต กลไกพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อน กฎของฟู
เรียร์และสมการทั่วไปของการนาความร้อน การนาความร้อนในสภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว
Control volume for mass balance. Newton’s second law of motion. Shear stress in laminar flow. Analysis of a differential fluid
element in laminar flow. Differential equations of fluid flow. Boundary layer theory. Basic mechanisms of heat transfer. Fourier’s law and
general heat conduction equation. Steady-state and unsteady state conduction.
CHE 584 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 2
3(3-0-9)
Fundamentals of Transport Phenomena II
วิชาบังคับก่อน : CHE 583 ปรากฏการณ์การถ่ายเทพื้นฐาน 1
การถ่ายเทความร้อนโดยการพา สมการสหสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ การแผ่รังสีความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน พื้นฐาน
การถ่ายเทมวลและสัมประสิทธิ์การแพร่ สมการเชิงอนุพันธ์ของการถ่ายเทมวล การแพร่ในสภาวะคงตัว การถ่ายเทมวลโดยการพาและสมการ
สหสัมพันธ์ การถ่ายเทมวลระหว่างวัฏภาค การวิเคราะห์อุปกรณ์ถ่ายเทมวล
Convective heat transfer. Correlations and applications. Radiation. Heat transfer equipment. Fundamental of mass transfer and
diffusivity. Differential equation of mass transfer. Steady state diffusion. Convective mass transfer. Mass transfer correlation. Interphase mass
transfer. Analysis of mass transfer equipment.
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CHE 585 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีพื้นฐาน
3(3-0-9)
Fundamentals of Chemical Reaction Engineering
วิชาบังคับก่อน : CHE 582 อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมเคมี
ธรรมชาติและขอบเขตของจลนพลศาสตร์เคมีและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี นิยามที่เกี่ยวข้องกับจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริ ยาเอกพันธ์ และ
สมการอัตราเร็วที่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและอุณหภูมิ สมการการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์และเครื่องปฏิกรณ์แบบอุดมคติ การวิเคราะห์ข้อมู ลทาง
อัตราเร็วของปฏิกิริยา การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่ สาหรับปฏิกิริยาเดี่ยว ปฏิกิริยาพหุคูณ และเครื่อง ปฏิกรณ์แบบมีการป้อน
ย้อนกลับ และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิไม่คงที่
Nature and scope of chemical kinetics and chemical reaction engineering. Basic definitions. Kinetics of homogeneous reactions.
Concentration and temperature dependence of rate equation. Reactor design equation and ideal reactors. Analysis of rate data. Isothermal reactor
design for single and multiple reactions and for recycle reactor. Nonisothermal reactor design.
CHE 591 การศึกษาหัวข้ออิสระ
3(3-0-9)
Independent Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาเลือกหัวข้อเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ในภาควิชาฯ หัวข้อที่เลือกศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจาก
ภาควิชาฯ
Self study on selected topics with guidance from supervisor. Chosen topics must be approved by the Department of Chemical
Engineering.
CHE 592-594 หัวข้อพิเศษ 1-3
3(3-0-9)
Special Topic I - III
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเปิดสอนเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี โดยเป็นหัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจ
Teaching of special topics related to chemical engineering which are of current interest.
CHE 610 ปรากฏการณ์การถ่ายเท
3(3-0-9)
Intermediate Transport Phenomena
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ของไหล, การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
การสร้างและวิเคราะห์อย่างเคร่งครัด สาหรับกฎที่ควบคุมการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อน และมวลสาร การถ่ายเทระดับโมเลกุล
หลักการและแนวคิดของสัมประสิทธิ์ของการถ่ายเทโดยเทคนิคของ การดุลแบบเชลล์ สมการเปลี่ยนแปลงสาหรับการถ่ายเทในหลายทิศทาง การ
ถ่ายเทเมื่อมีตัวแปรอิสระมากกว่าสองตัวแปร การไหลในสภาพปั่นป่วน การถ่ายเทระหว่างวัฏภาค และการทาสมดุลมหภาค
Formulation and rigorous analysis of the laws governing transport processes of momentum, heat, and mass. Molecular transport,
concepts of transport coefficient by shell balance techniques, equations of change for multi-dimensional transport, transport with more than two
independent variables, turbulent flow, transport between phases, and macroscopic balances.
CHE 611 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 1
3(3-0-9)
Intermediate Transport Phenomena I
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ของไหล, การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร ระดับปริญญาตรี
ศึกษารากฐานทฤษฎีและการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์การถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อนของของไหล โดยครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้
กระบวนการถ่ายเทระดับโมเลกุลและสมบัติเฉพาะของการถ่ายเท การถ่ายเทในการไหลแบบราบเรียบ สมการการเปลี่ยนแปลงสาหรับการไหล
หลายมิติ สมการการถ่ายเทที่ขึ้นกับทิศทางและระยะเวลา การไหลแบบปั่นป่วน การถ่ายเทระหว่างวัฎภาคและการดุลระดับมหภาค ปรากฏการณ์
การถ่ายเทความร้อน การนาความร้อน และการพาความร้อน ผลกระทบระหว่างการถ่ายเทความร้อนกับการถ่ายเทโมเมนตัม.
Theoretical study and analysis of momentum and heat transport. The topics studied include molecular transport and specific
properties of transport process, transport in laminar flow, equations of changes for multidimensional flow, transport equations with changes in
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time and distance, turbulent flow, transport between phases and macroscopic balances. The energy transport; conduction and convection. The
coupling of energy transport to momentum transport.
CHE 613 กลศาสตร์ของไหลของพอลิเมอร์
3(3-0-9)
Fluid Mechanics of Polymer
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ของไหลระดับปริญญาตรี และพื้นฐานความรู้ทางพอลิเมอร์ หรือขึ้นอยูก่ ับผู้สอน
สมบัติการถ่ายเทและเทอร์โมไดนามิกส์ของพอลิเมอร์ วิทยากระแสและสมการความสัมพันธ์ของพอลิเมอร์เหลว คุณสมบัติ ยืดหยุ่น
หนืดเชิงเส้นของพอลิเมอร์ การวัดคุณสมบัติยืดหยุ่นหนืด การไหลของพอลิเมอร์เหลว วิทยากระแสของพอลิเมอร์ผสมและระบบ อิมัลชั่นเข้มข้น
การไหลแยกชั้นในกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ ความไม่คงตัวของผิวรอยต่อระหว่างวัฏภาคสาหรับการไหลแบบแยกชั้น
Transport and thermodynamic properties of polymers. Rheological behavior and constitutive equations of polymer melt. Linear
viscoelasticity. Experimental determination of viscoelastic properties. Dispersed flow of particulate-filled polymeric systems. Effect of
coupling agents on rheological property of filled polymers. Rheological behavior of two-phase polymer blends and concentrated emulsions.
Stratified flow (coextrusion) in polymer processing. Interfacial instability in stratified multiphase flow.
CHE 621 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
3(3-0-9)
Intermediate Transport Phenomena II
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร ระดับปริญญาตรี
ศึกษารากฐานทฤษฎีและการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อนและมวลสารของของไหล โดยครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้
กระบวนการถ่ายเทระดับโมเลกุลและสมบัติเฉพาะของการถ่ายเท การถ่ายเทในการไหลแบบราบเรียบ สมการการเปลี่ยนแปลงสาหรับการไหล
หลายมิติ สมการการถ่ายเทที่ขึ้นกับทิศทางและระยะเวลา การไหลแบบปั่นป่วน การถ่ายเทระหว่างวัฎภาคและการดุลระดับมหภาค
Theoretical study and analysis of energy and mass transfer of fluid. The topics include molecular transport and specific properties of
transport process, transport in laminar flow, equations of changes for multidimensional flow, transport equation with changes in time and
distance, turbulent flow, transport between phases and macroscopic balances.
CHE 633 หน่วยปฏิบตั ิการถ่ายเทมวลสารแบบหลายขั้นตอน
3(3-0-9)
Multistage Mass Transfer Operation
วิชาบังคับก่อน : CHE 621 ปรากฏการณ์การถ่ายเท 2
วิธีการคานวณการแยกแบบหลายองค์ประกอบ และหลายขั้นตอนสาหรับกระบวนการแยกต่าง ๆ วิธีการแบบขั้นตอนสาหรับการกลั่น
หลายองค์ประกอบ การกลั่นแบบใช้ตัวสกัดและการกลั่นอะซีโอโทรบ การดูดกลืนและการไล่ก๊าซ การสกัดของเหลวด้วยของเหลว ปัญหาการ
กลั่นแบบโมลคงที่ วิธีประมาณแบบต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ สาหรับสารผสมจริงและสารผสมในอุดมคติ เช่น วิธีคอนเวอร์เจนซ์ และวิธีอันดับ
สองของนิวตัน เป็นต้น การเปรียบเทียบคุณลักษณะของคอนเวอร์เจนซ์ ปัญหาการออกแบบค่าเบื้องต้น การประยุกต์เทคนิคดังกล่าวกับข้อปัญหา
ทางการกลั่น การดูดกลืน การสกัด พลศาสตร์ของกระบวนการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ข้อปัญหาของกระบวนการ
Methods for computing multicomponent-multistage separation. Stage-to-Stage Methods: multicomponent distillation, extractive and
azeotropic distillation, absorption and stripping, liquid-liquid extraction. Distillation with constant molal overflow : operating problems.
Successive-Approximation Method : Real solutions (Simultaneous Convergence Method); Ideal solutions (2N Newton Method). Relaxation
Method. Comparison of convergence characteristics : combination of methods. Design problem. Initial values. Application to specific
separation processes : distillation, absorption, extraction. Process dynamics. Application of computer program.
CHE 634 กระบวนการดูดซับ
3(3-0-9)
Adsorption Process
วิชาบังคับก่อน : การถ่ายเทมวลสาร ระดับปริญญาตรี
พื้นฐานเกี่ยวกับการดูดซับในก๊าซและในของเหลว แรงและอัตราการดูดซับ ตลอดจนสมดุลของการดูดซับ ชนิดและคุณลักษณะของตัว
ดูดซับและวิธีการเลือก จลนพลศาสตร์การดูดซับ การจาลองแบบเบดนิ่ง หลักการออกแบบระบบดูดซับ
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Concept of adsorption. Gas-phase and liquid-phase adsorption. Adsorption force. Rate of adsorption and equilibrium. Types,
characteristics and selection of adsorbents. Adsorption kinetics. Fixed bed modeling. Conceptual design of adsorption systems.
CHE 642 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
3(3-0-9)
Chemical Reaction Engineering
วิชาบังคับก่อน : จลน์พลศาสตร์ปฏิกิริยาเคมี ระดับปริญญาตรี
การออกแบบชั้นสูง สาหรับเครื่องปฏิกรณ์เคมีครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ : เครื่องปฏิกรณ์ที่มีการไหลแบบไม่เป็นอุดมคติและมีอุณหภูมิ
ไม่สม่าเสมอ ผลกระทบของการผสมต่อการดาเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ การดูดซับ และปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ทั้งแบบมีตัวเร่ง และแบบไม่มีตัวเร่ง
การออกแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์เสถียรภาพของเครื่องปฏิกรณ์เคมี
Advanced topics in reactor design: nonideal flow and nonisothermal reactors, effect of mixing on reactor operation, scale up
techniques, adsorption and heterogeneous catalysis, optional design of various types of chemical reactor, arrangements and reactor stability
analysis.
CHE 643 เคมีของกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-9)
Petroleum and Petrochemical Process Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคมีอินทรีย์ ระดับปริญญาตรี
การทบทวนเคมีอินทรีย์ เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ และ กระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์ กระบวนการ
และเคมีที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Review of organic chemistry, organo-metallic chemistry, polymer science and processing, petroleum and petrochemical process and
chemistry.
CHE 644 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์วิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Applied Chemical Engineering Thermodynamics
วิชาบังคับก่อน : เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ สมดุลระหว่างก๊าซกับของเหลว สมดุลระหว่างของเหลวกับของเหลว สมการสถานะกาลังสามเช่น เปงโรบินสัน และ โชฟ-เรดลิช-กวอง แบบจาลองที่พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอกทิวิตีเช่น วิลสัน เอนทีอาร์แอล และ ยูนิแคว็ค การเลือกกลุ่มสมบัติทาง
กายภาพในโปรแกรมการจาลองกระบวนการ
Applied thermodynamics, gas-liquid equilibrium, liquid-liquid equilibrium, cubic equations of state such as Peng-Robinson and
Redlich-Kwong-Soave, activity coefficient models such as Wilson, NRTL, and UNIQUAC, selection of physical property package in process
simulation.
CHE 651 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับงานวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Mathematical Analysis for Chemical Engineering
วิชาบังคับก่อน : สมการเชิงอนุพันธ์
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์วิธีการทางคณิ ตศาสตร์สาหรับปัญหาทางด้านการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน
กลศาสตร์ของไหลและจลน์ศาสตร์เคมี โดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ด้วยวิธีการหาคาตอบเชิงวิเคราะห์และคาตอบ
เชิงตัวเลขที่ได้จากสมการเชิงอนุพันธ์
Mathematical formulation and solution of problems drawn from the fields of heat and mass transfer, fluid mechanics, and reaction
kinetics employing ordinary differential equations and partial differential equations. Analytical solutions and numerical solutions of differential
equations.
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CHE 652 ยุทธวิธีการออกแบบทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Design Strategy in Chemical Engineering
วิชาบังคับก่อน : การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ระดับปริญญาตรี
ยุทธวิธีในการออกแบบกระบวนการและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี โดยเน้นการประเมินทางเลือกในการออกแบบที่มี
ความเป็นไปได้ เทคนิคการหาจุดเหมาะสมที่สุดแบบต่าง ๆ การออกแบบโดยคานึงถึงความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล วิธีการคานวณ
คุณสมบัติต่าง ๆ ฯลฯ
Strategy in process and plant design associated with chemical industries with the emphasis on assessment of possible alternatives,
optimization techniques, and optimal design in the presence of uncertainty.
CHE 654 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สาหรับทักษะวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
Computer Applications for Chemical Engineering Practice
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพื้นฐานของการจาลองกระบวนการทางเคมี วิธีการแบบโมดุลต่อเนื่องกับวิธีการที่เน้นสมการ การแบ่งแผนภูมิการไหล การ
คานวณเทียร์สตรีม สมดุลมวล และการวิเคราะห์องศาความเป็นอิสระโดยใช้โมดุลแบบง่ายและการจาลองแบบสถานะคงตัวในโปรแกรมแอสเปน
พลัส รวมทั้งการวิเคราะห์ความไวของตั วแปร ข้อกาหนดของออกแบบ
กล่องคานวณ และแผนภูมิลู่เข้าคาตอบ เนื้อหาครอบคลุมวิธีที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพอย่างละเอียด เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ในการจาลองแบบ การอธิบายวิธีการแก้สมการเชิงตัวเลขด้วย
โปรแกรมแอสเปน พลัส โดยใช้โซลเวอร์ เช่น เวงสไตน์ ซีเคนท์ ไดเร็กท์ นิวตัน และบรอยเดนท์
History and background of chemical process simulation, sequential modular approach vs. equation-oriented approach, flowsheet
partitioning and determination of tear streams, mass balance and degree of freedom analysis using elementary modules, steady-state simulation
with ASPEN PLUS including sensitivity analysis, design-specifications, calculator blocks, and flowsheet convergence, in-depth coverage of
physical property methods and applied thermodynamics used in simulation, discussion of numerical solvers in ASPEN PLUS such as Wegstein,
Secant, Direct, Newton’s, and Broyden’s methods.
CHE 655 ทักษะวิศวกรรมเคมีพนื้ ฐาน
3(3-0-9)
Fundamental of Chemical Engineering Practice
วิชาบังคับก่อน : การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี ระดับปริญญาตรี
การทบทวนพื้นฐานของวิชาวิศวกรรมเคมีโดยใช้การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมีและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
ทางานกลุ่มในโครงงานการออกแบบโรงงานผลิตสารเคมี การนาเสนอรายงานของนักศึกษา การใช้โปรแกรมแอสเปน พลัส ในการออกแบบ
แบบจาลอง รวมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ความสามารถในการหากาไร
Review of chemical engineering fundamentals via chemical plant design, problem-based learning (PBL) with teams of students
working on different plant design projects to produce assigned chemicals, oral presentations by students, use of ASPEN PLUS as a simulation
tool for design, including economic evaluation and profitability analysis.
CHE 656 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 1
3(3-0-9)
Process Analysis and Modeling I
วิชาบังคับก่อน : คอมพิวเตอร์ประยุกต์สาหรับทักษะวิศวกรรมเคมี
การวิเคราะห์ระบบและกระบวนการทางเคมี การจาลองแบบโดยใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี แบบจาลองคณิตศาสตร์แบบพลศาสตร์
ในรูปของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การเขียนโปรแกรมด้วยแมทแลบ และการนาแมทแลบมาใช้ในการแก้ปัญหาสมการ
ที่ไม่เป็นเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้โครงงานการออกแบบซึ่งได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี การนาเสนอผลงานโดยการบรรยายของนักศึกษา
System and chemical process analysis and modeling using fundamentals of chemical engineering, dynamic mathematical modeling
in terms of nonlinear algebraic equations and ordinary differential equations (ODEs), programming in MATLAB and using MATLAB to solve
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nonlinear algebraic equations and ODEs, problem-based learning (PBL) with design projects from industrial sponsors in the petroleum and
petrochemical industries, and oral presentations by teams of students.
CHE 657 การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 2
3(3-0-9)
Process Analysis and Modeling II
วิชาบังคับก่อน : การวิเคราะห์กระบวนการและการจาลองแบบ 1
ความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานในการหาจุดเหมาะสม การวิเคราะห์ปัญหา การหาจุดเหมาะสมโดยใช้แคลคูลัส การหาค่าเหมาะสมที่ไม่มี
เงื่อนไข การหาค่าเหมาะสมที่มีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบเชิงเส้น การเขียนโปรแกรมแบบจานวนเต็มผสมแบบเชิงเส้น วิธีการขยายและจากัด
เขต และการหาจุดเหมาะสมโดยใช้กล่องเครื่องมือในโปรแกรมแมทแลบ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากการทาโครงงานออกแบบโรงงานใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และการเสนอผลงานโดยการพูดของนักศึกษา
Introduction and fundamentals of optimization, problem formulations, calculus-based optimization, unconstrained optimization,
constrained optimization, linear programming, mixed-integer linear programming, branch-and-bound method, and optimization using MATLAB
toolbox, problem-based learning (PBL) with design projects from industrial sponsors in the petroleum and petrochemical industries, and oral
presentations by teams of students.
CHE 658 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุมเบื้องต้น
2(2-0-6)
Fundamentals of Process Dynamics and Control
วิชาบังคับก่อน : พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม ระดับปริญญาตรี
วิชานี้จะแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจถึงส่วนประกอบของระบบทางวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในทักษะวิศวกรรมเคมี โดยเน้นการ
พัฒนาความสามารถในการกาหนดโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ระบบ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ปัญหา หัวข้อบางหัวข้อที่สอนในวิชา
นี้ เช่น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ ในปัญหาทางระบบวิศวกรรม การใช้โปรแกรมเช่น แอสเปน พลัส และ สปีดอัพ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเหล่านี้ โดยการยกตัวอย่างการจาลองกระบวนการสภาวะคงตัวและไม่คงตัว การวิเคราะห์ระบบควบคุม การออกแบบกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และวางแผนกระบวนการผลิต การสร้างและกระจายปัญหาขนาดใหญ่ โดยมีการศึกษาเป็นลักษณะกลุ่มในบาง
กรณีศึกษา
The course has been designed to introduce students to the elements of systems engineering and its applications in chemical
engineering practice. Emphasis is placed on developing skills in problem formulation, system synthesis, use of analytical tools, and group
dynamics. Some of the topics to be presented include: graph theory as applied to system engineering problems, sequential modular and equation
oriented process modeling tools (ASPEN PLUS and Speed Up) mathematical programming. Applications of these tools will be illustrated with a
series of case studies involving steady-state and dynamic process simulation, control system synthesis, new product and process design, plant
wide diagnosis and planning, and formulation and decomposition of large scale problems. Some of these case studies will be undertaken as group
projects.
CHE 659 การหาค่าเหมาะสมที่สุดของกระบวนการเคมี
2(2-0-6)
Optimization of Chemical Processes
วิชาบังคับก่อน : คอมพิวเตอร์ประยุกต์สาหรับทักษะวิศวกรรมเคมี
การแก้ปัญหาซึ่งเกี่ยวกับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของระบบ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้โปรแกรมแอสเปน พลัส การคานวณหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้โปรแกรมกาลังสองแบบเรียงลาดับ และการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน
Problem formulation involving process optimization, process optimization using ASPEN PLUS, optimization solvers such as
sequential quadratic programming (SQP) and Complex algorithm.
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CHE 661 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
3(3-0-9)
Bioprocess Engineering I
วิชาบังคับก่อน : การถ่ายเทมวลสาร ระดับปริญญาตรี
การออกแบบและวิเคราะห์ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ และพลนศาสตร์ของปฏิกรณ์ หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมของกระบวนการชีวภาพ
เช่น การพิจารณาการทางานของปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดต่าง ๆ สาหรับระบบเลี้ยง แบบแขวนลอยและแบบตรึงสาร การเลือก การขยายขนาด และ
การควบคุมการทางานของปฏิกรณ์ชีวภาพ การประยุกต์ใช้กับระบบชีวภาพแบบอื่น ๆ
Design and analysis of various types of biological reactors. Reactor dynamics. Engineering principles for bioprocess : consideration
of operation of bioreactor for suspension and immobilized cultures, selection, scale up and operation control of bioreactors. Applications of
non-conventional biological system.
CHE 662 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
3(3-0-9)
Bioprocess Engineering II
วิชาบังคับก่อน : การถ่ายเทมวลสาร ระดับปริญญาตรี
การแยกกลับสารชีวภาพและการทาให้บริสุทธิ์ เช่น การกรอง การแยกเหวี่ยง การสกัด ฯลฯ การติดตามวัดและควบคุมกระบวนการ
ชีวภาพ ได้แก่ การวัดค่าตัวแปรทางชีวภาพ การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ การควบคุมกระบวนการวิจัยและพัฒนา และกระบวนการ
สาหรับอุตสาหกรรม หลักการออกแบบกระบวนการชีวภาพและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
Recovery and purifications such as, filtration, centrifugation and extraction etc. Monitoring and control of bioprocess measurement of
biological variables, process optimization. Methodology for process control in research and development in industries. Concept of bioprocess
design and economic analysis.
CHE 670 การบริหารธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-9)
Business Management for Chemical Industry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และบัญชี เครื่องมือสาหรับการตัดสินใจและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี (ซี
พีไอ) พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานบัญชี การวิเคราะห์ขาเข้า-ขาออก การตลาด การผลิต การจ้างงาน การเงิน รายงานประจาปี การจัดการ
โครงการ มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม มุมมองด้านระหว่างประเทศ ทิศทางในอนาคต: การคุกคามและโอกาส
Economic and accounting concepts, tools for decision-making and solving the problems in chemical process industries (CPI), basic
economics, basic accounting, input-output analysis, marketing, manufacturing, employment, finance, corporate annual reports, project
management, environmental aspects of the CPI, international aspects of the CPI, future prospects : threats and opportunities
CHE 782 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
36 หน่วยกิต
CHE 784 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
12 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถที่จะวางแผน ดาเนินการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องทางวิชาการ
Research projects on fundamental or applied research development under supervision of members of teaching faculty. A student
should be able to plan and conduct research systematically and academically accurate.
CHE 783 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
1(0-1-3)
Graduate Seminar
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเสนอสัมมนาของนักศึกษาในหัวข้อความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ซึ่งอาจเป็นผลงานวิจัยและพัฒนา หรือ
การประยุกต์ใช้งาน
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Oral presentations on problems of current interest in chemical engineering and related fields which may be research and
developments or applications.
CHE 790 โครงการศึกษาวิจัย
6 หน่วยกิต
Special Research Project
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงการศึกษาวิจัยนี้จัดไว้เฉพาะแผน ข เป็นโครงงานวิจัยพิเศษที่มีปัญหาชัดเจนในงานวิศวกรรมเคมี
This course is a graduate special research project, with the well defined problem in the area of interest in a Chemical Engineering
field.
CHE 791 โครงงานอุตสาหกรรม 1
3(0-6-12)
Intensive Industrial Research Project I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาในโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี จะได้รับมอบหมายให้ทางานในบริษัทที่ เข้าร่วมในการปฏิบัติงานของโครงการทักษะ
วิศวกรรมเคมี โดยทางานแก้ปัญหาจริงในอุตสาหกรรม โดยใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ของโรงงาน นักศึกษาจะปฏิบัติงานภายใต้การแนะนาอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์ซึ่งประจาอยู่ ณ สถานปฏิบัติงานในโรงงานนั้น ๆ โดยนักศึกษาจะต้องมีกิจกรรมดังต่อไปนี้คือ มีโจทย์ปัญหากาหนดโดยฝ่าย
โรงงานภายใต้การเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เขียนบันทึกการค้นคว้า เสนอโครงงาน ทารายงาน และเสนอผลงาน
Practice school students to work within the host company under the supervision of ChEPS site director, on the company's problem,
using the company's problems with the company's resources and equipment. The following steps are included in the activities: problem
statements provided by the company with the approval of the site director, writing a written investigative memorandum, proposal presentation,
final report and final presentation.
CHE 792 โครงงานอุตสาหกรรม 2
3(0-6-12)
Intensive Industrial Research Project II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นโครงงานเช่นเดียวกับ CHE 791 แต่เป็นหัวข้อต่างกันที่มีความสาคัญเช่นเดียวกัน
Similar to CHE 791 but on a different topic of equal importance.

