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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
ประกอบดวย 8 หมวดตอไปนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข. คําอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อยอ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Chemical Engineering)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารและตําราในวิชาหลักเปนตํารา
ภาษาตางประเทศโดยเนนภาษาอังกฤษเปนหลัก
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาอังกฤษ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ .......... วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ...................
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ .......... วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ...................
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ. 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรกระบวนการผลิต
2. วิศวกรออกแบบหนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิต
3. วิศวกรวางแผนกระบวนการผลิต
4. วิศวกรความปลอดภัย
5. วิศวกรฝายขาย/บริการแนะนําดานเทคนิค วิศวกรฝายจัดซื้อ
6. นักวิจัยหรืออาจารย
เปนตน
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ภาระการสอน ชม./สป.ลําดับ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),

(ปการศึกษา)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557

1
2
3
4
5

รศ.ดร.อนวัช สังขเพ็ชร
3-1021-01417-91-3
รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
3-8599-00082-15-7
รศ.ดร.สุภาภรณ ดั๊กกลาส
3-7401-00335-91-6
รศ.ดร.สุวัสสา พงษอําไพ
3-7499-00307-79-6
ผศ.ดร.ปานจันทร ศรีจรูญ
3-1024-00693-66-1

Ph.D. (Chem. Eng.) Colorado School of
Mines
Ph.D. (Chem. Eng.) UMIST

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

Ph.D. (Food Eng. ) UNSW

10

10

10

10

10

D.Eng. (Chem. System) U. of Tokyo

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ph.D. (Material Science) U. of Nottingham
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณห รื อ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่จํ า เปน ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยูกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในด า นโอกาสและภั ย คุ ก คาม จึ ง จํ า เป น ต อ งเตรี ย มพร อ มให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการ
พัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับ
จุ ด แข็ ง ในสั ง คมไทยกั บ เป า หมายยุ ท ธศาสตร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และแผนกลยุ ท ธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งตองใชบุคลากร
ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี ที่ มี คุ ณ ภ า พ เ ป น จํ า น ว น ม า ก อั น ส อ ด ค ล อ ง กั บ พั น ธ กิ จ ข อ ง
คณะวิศวกรรมศาสตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่ง
สงผลตอการศึกษาและการทํางานของบัณฑิต การวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวในแงของการสรางบัณฑิตที่ความสามารถสูงขึ้นในแงการติดตอสื่อสารเพื่อใหบัณฑิต
สามารถทํางานไดในสภาวะแวดลอมที่จําเปนตองติดตอสื่อสารกับตางชาติ รวมไปถึงการทํางาน
ในตางประเทศ
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ความจําเปนในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทําใหหลักสูตรมีการพัฒนาไปในทางที่เปน
สากลมากขึ้น และสงเสริมใหมีทักษะการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและวัฒนธรรมโดยการสอดแทรกความรู
ไปพรอมๆ กับจริยธรรมตามเจตนารมณของสถาบันที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความสามารถและ
เปนคนดีของสังคม ยิ่งไปกวานั้น ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหพัฒนาตนเองใหทัน
กั บ การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ของสั ง คมและวั ฒ นธรรมถื อ เป น ส ว นสํ า คั ญ ของการพั ฒ นา
หลักสูตรดวยเชนกัน
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาวิศวกรรมไดแกวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกร
อุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟา และกลุมวิชาดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และภาษา
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาการถายโอนมวล พลังงาน โมเมนตัม ความรอน และหนวยปฏิบัติการ
13.2 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับผูแทนจากภาควิชาอื่น ทั้งในดานเนื้อหาสาระ
การจัดตารางเรียน สําหรับการคิดภาระงานใหแกหลักสูตรใชเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

5

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่ใชอยูปจจุบันเปนหลักสูตรป พ.ศ.2552
ซึ่งเปนหลักสูตร 4 ป มีจํานวนหนวยกิต รวม 150 หนวยกิต สําหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2553
นี้มีจํานวนหนวยกิตรวม 149 หนวยกิต ซึ่งภาควิชาฯ มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑของสภาวิศวกร ในขณะเดียวกันก็
เปนหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความยืดหยุน ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูทาง
วิศวกรรมเคมีที่ดี และมีโอกาสเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย ภาควิชาฯ มีความมุงมั่นใน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ 3 ดาน ไดแก
1.1.1 บัณฑิตที่มีทักษะและความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน
1.1.2 บัณฑิตที่มีความสามารถในการทําวิจัยในระดับสูง
1.1.3 บัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูประกอบการในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อสนองความตองการ
บุคลากรของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเทียบเทาระดับนานาชาติ เพื่อสนองวิสัยทัศนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยที่มุงสูค วามเปนผูนําทางดานวิศวกรรมศาสตร
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมที่ดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.1.1 แผนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศ (Compliance to the Thai
Qualification Framework) และมาตรฐานสภาวิศวกร
2.1.2 แผนการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
2.1.3 แผนการติดตามผลการนําหลักสูตรไปใช พรอมทั้งสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็น
ตางๆ จากทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน คณาจารย นักศึกษา ผูป ระกอบการ
2.2 กลยุทธ
2.2.1 ดําเนินการทบทวนขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับ
มาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล
2.2.2 ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาใหสอดรับกับผลการเรียนรูระยะยาว
2.2.3 จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสําหรับขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร
2.2.4 จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสําหรับรายวิชาที่คัดเลือก
2.2.5 ดําเนินการทบทวนและปรับปรุง หลักสูตรเปนระยะๆ ทุก 5 ป
2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
2.3.1 ความพึงพอใจของหนวยงานที่รับบัณฑิตเขาทํางาน
2.3.2 ผลการวิจารณประสิทธิภาพของหลักสูตรจากผูเชีย่ วชาญภายนอก
2.3.3 ผลการสงนักศึกษาไปฝกงาน
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุม
สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ช ว งชั้ น ที่ 4 หรื อ สายการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร -คณิ ต ศาสตร หรื อ
ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทากับสายวิทยาศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบ
แตกตางจากเดิม โดยที่นักศึกษาจะมีสังคมที่กวางขึ้น ตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้ง
การเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตองสามารถบริหารเวลาใหเหมาะสม นอกจากนี้
นักศึกษาบางสวนอาจมีปญหาดานทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งการเรียนในหองเรียนและการศึกษาจาก
ตําราเรียนที่เปนภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหานักศึกษาดานการปรับตัว ทางคณะฯ จะจัดใหมกี าร
ดูแลอยางใกลชิดโดยอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษารุนพี่
2.4.2 กลยุทธในการแกไขปญหาดานพืน้ ฐานทางภาษาอังกฤษ จะมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ใน
ภาคฤดูรอนเพือ่ เตรียมความพรอมกอนเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556

2557

ชั้นปที่ 1

40

40

40

40

40

ชั้นปที่ 2

-

40

40

40

40

ชั้นปที่ 3

-

-

40

40

40

ชั้นปที่ 4

-

-

-

40

40

รวม

40

80

120

160

160

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

40

40
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2.6 งบประมาณตามแผน
วิเคราะหการเงิน แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 โครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรหลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
รายการ

ตัวคูณ
Feb52

ภาคการศึกษา
Feb- Jan- Feb54
55
55

Jan53

Feb53

Jan54

จํานวนนักศึกษา : ภาค

40

40

80

80

120

จํานวนหนวยกิต : ภาคการศึกษา

19

19

37

37

55

Jan56

Feb56

Jan57

120

160

160

160

56

73

74

73

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ
2553

2554

2,240,000

6,720,000

11,200,000

15,680,000

17,920,000

53,760,000

2,240,000

6,720,000

11,200,000

15,680,000

17,920,000

53,760,000

2,055,500

6,166,500

10,165,000

14,231,000

16,284,000

48,902,000

1,815,500

5,446,500

8,965,000

12,551,000

14,364,000

43,142,000

4,800
1,400
3,200
5,600

1,215,500
607,500
337,500
270,000
40,000
20,000
20,000
0
192,000
56,000
96,000
224,000

3,646,500
1,822,500
1,057,500
765,000
120,000
60,000
60,000
0
576,000
168,000
288,000
672,000

5,965,000
2,925,000
1,800,000
1,125,000
200,000
100,000
100,000
0
960,000
280,000
480,000
1,120,000

8,351,000
4,095,000
2,520,000
1,575,000
280,000
140,000
140,000
0
1,344,000
392,000
672,000
1,568,000

9,564,000
4,500,000
2,835,000
1,665,000
320,000
160,000
160,000
200,000
1,536,000
448,000
768,000
1,792,000

28,742,000
13,950,000
8,550,000
5,400,000
960,000
480,000
480,000
200,000
4,608,000
1,344,000
2,304,000
5,376,000

15,000

600,000

1,800,000

3,000,000

4,200,000

4,800,000

14,400,000

240,000

720,000

1,200,000

1,680,000

1,920,000

5,760,000

240,000

720,000

1,200,000

1,680,000

1,920,000

5,760,000

3.1 รายรับหักรายจาย

184,500

553,500

1,035,000

1,449,000

1,636,000

3.2 กําไร / ขาดทุนสะสม

184,500

738,000

1,773,000

3,222,000

4,858,000

3.3 คาใชจาย : หัวนักศึกษา

51,387.50

51,387.50

50,825.00

50,825.00

50,887.50

109%

109%

110%

110%

110%

600,000

2,400,000

5,400,000

9,600,000

14,400,000

รายรับ
- คาบํารุงการศึกษาตอภาคการศึกษา (เหมา
จาย)

56,000

รายจาย (1+2)
1. งบดําเนินการ
1.1 คาใชจา ยดําเนินงาน
- คาสอนพิเศษ
- ทฤษฏี
- ปฏิบัติ
- คาวัสดุ
- คาวัสดุฝก
- คาวัสดุฝกโปรเจ็ค
- คาคุมโปรเจ็ค
- คาบริหารภาควิชา
- คาบริหารคณะ
- คาลงทะเบียนทีจ่ ายใหตางภาควิชา
- คาทุนการศึกษา 10%
1.2 หักเขามจธ. 30,000.- : คน : ป

500
500

2. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ/คาเสื่อมราคา

6,000

2555

2556

2557

3. การวิเคราะหการเงิน

3.5 Self Financing Ratio (รายรับ/รายจาย)
3.6 หักเขา มจธ. สะสม
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้ เรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชาระหวางหลักสูตรในสถาบันฯ ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก.วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม
ข.วิชาชีพ
ค.วิชาเลือก
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

149 หนวยกิต
31 หนวยกิต
112 หนวยกิต
54 หนวยกิต
52 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.3 ความหมายรหัสประจําวิชา
CHE
หมายถึง
กลุมวิชาวิศวกรรมเคมี
CHM
”
กลุมวิชาเคมี
GEN
”
กลุมวิชาศึกษาทัว่ ไป
LNG
”
กลุมวิชาภาษาศาสตร
MEE
”
กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MTH, STA
”
กลุมวิชาคณิตศาสตร
PHY
”
กลุมวิชาฟสิกส
EEE
”
กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา
PRE
”
กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
การกําหนดรหัสวิชา รหัสวิชาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใชอักษร CHE xxx โดย
หลักรอย หมายถึง ระดับชั้นป
โดย x = 1-2 วิชาระดับชั้นป 1-2
x = 2-3 วิชาระดับชั้นป 3-4
x = 4 วิชาระดับชั้นป 4 หรือวิชาปฏิบัติการ โปรเจ็ค สัมมนา เปนตน
x = 5 วิชาเลือกระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
หลักสิบ หมายถึงหมวดวิชา
โดย x = 0 วิชาเกีย่ วกับวิศวกรรมเคมีเบื้องตน พื้นฐานและการคํานวณ
x = 1 วิชาเกีย่ วกับเคมี พอลิเมอร ชีววิทยา
x = 2 วิชาเกีย่ วกับปโตรเลียม ปโตรเคมี
x = 3 วิชาเกีย่ วกับกระบวนการถายเท การบําบัดของเสีย
x = 4 วิชาอุณหพลศาสตร จลนศาสตร และปฏิกิริยาเคมี ชีวเคมี และอาหาร
x = 5 วิชาเกีย่ วกับการออกแบบอุปกรณและโรงงาน
x = 6 วิชาเกีย่ วกับระบบควบคุมและอุปกรณ
x = 7 วิชาเกีย่ วกับวัสดุ
x = 8 วิชาปฏิบัติการ โปรเจ็ค สัมมนา
x = 9 อื่นๆ
หลักหนวย แทนลําดับวิชาในหมวดนั้นๆ
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3.1.4 รายวิชา
ก . หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
GEN 101
GEN 111
GEN 121
GEN 231
GEN 241
GEN 351
LNG 105
LNG 106
LNG 107
LNG 108

31 หนวยกิต
25 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1(0-2-2)

พลศึกษา
Physical Education
มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ การดําเนินชีวิต
Man and Ethics of Living
ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
Learning and Problem Solving Skills

มหัศจรรยแหงความคิด
Miracle of Thinking
ความงดงามแหงชีวิต
Beautiful of Life
การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
Modern Management and Leadership
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
Academic English for International Students
การฟงและการพูดเชิงวิชาการ
Academic Listening and Speaking
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
การเรียนรูแบบอิงเนื้อหาวิชา
Content-based Language Learning
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(30-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือกบังคับ 6 หนวยกิต
นอกจากนักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาบังคับ 25 หนวยกิตขางตนแลว นักศึกษาจะตองเลือกเรียนวิชา
บังคับที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอีก 6 หนวยกิตตามความสนใจ โดยวิชาบังคับเลือก
6 หน ว ยกิ ต ดั ง กล า วจะต อ งไม อ ยู ใ นกลุ ม วิ ช าเดี ย วกั น เพื่ อ เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได มี ค วามรู
หลากหลาย
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
GEN 211
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
The Philosophy of Sufficiency Economy
GEN 301
การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
3(3-0-6)
Holistic Health Development
GEN 311
จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Ethics in Science-based Society
3(3-0-6)
GEN 321
ประวัติศาสตรอารยธรรม
The History of Civilization
GEN 331
มนุษยกับการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Man and Reasoning
GEN 341
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Indigenous Knowledge
GEN 352
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
GEN 353
จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Psychology
GEN 411
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-6)
Personality Development and Public Speaking
GEN 421
สังคมศาสตรบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrative Social Sciences
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GEN 441

วัฒนธรรมและการทองเทีย่ ว
Culture and Excursion
ข. หมวดพื้นฐานวิศวกรรม

CHE 200
CHE 241
CHE 391
CHE 471
CHM 103
CHM 160
EEE 102
MEE 111
MEE 214
MTH 101
MTH 102

3(2-2-6)
54 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเคมี
Computer Programming for Chemical Engineering
อุณหพลศาสตร 1
Thermodynamics 1
สถิติและความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกรรมเคมี
Applied Statistics and Probability for Chemical Engineering
วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช
Engineering Materials and Selection
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
เทคโนโลยีไฟฟา 1 (ไฟฟากําลัง)
Electrotechnology I (Power)
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
Calculus and Analytic Geometry I
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
Calculus and Analytic Geometry II
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3( 2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-0)1
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MTH 201
MTH 202
MTH 303
PHY 103
PHY 104
PHY 191
PHY 192
PRE 290
PRE 380

ข. หมวดวิชาชีพ
CHE 100
CHE 103

พีชคณิตเชิงเสนและเวคเตอรแคลคูลัส
Linear Algebra and Vector Calculus
สมการเชิงอนุพันธ
Differential Equations
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
ฟสิกสทั่วไป 1
General Physics I
ฟสิกสทั่วไป 2
General Physics II
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
General Physics Laboratory II
การจัดการองคกรและการบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Organization and Management
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

52 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิศวกรรมเคมีเบื้องตน
Introduction to Chemical Engineering
สมดุลมวลสารและพลังงาน
Material and Energy Balances
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2(2-0-4)
3(3-0-6)

CHE 210
CHE 212
CHE 213
CHE 230
CHE 242
CHE 300
CHE 301
CHE 333
CHE 334
CHE 335
CHE 343
CHE 452
CHE 453

เคมีอินทรียในอุตสาหกรรม
Industrial Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Industrial Organic Chemistry Laboratory
เคมีวิเคราะหและเครื่องมือวิเคราะห
Analytical Chemistry and Instruments
พื้นฐานปรากฎการณถายเท
Introduction to Transport Phenomena
อุณหพลศาสตร 2
Thermodynamics 2
การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Process Industries
กลศาสตรของไหลและการออกแบบอุปกรณ
Fluid Mechanics and Equipment Design
การถายเทความรอนและการออกแบบอุปกรณ
Heat Transfer and Equipment Design
การถายเทมวลและการออกแบบอุปกรณ
Mass transfer and Equipment Design
จลนศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ
Chemical Kinetics and reactor design
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Engineering Plant Design
การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบกระบวนการสําหรับ
วิศวกรเคมี
Computer-Aided Process Design for Chemical Engineer
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3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
2(S/U)
3(2-2-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)

CHE 461
CHE 481
CHE 482
CHE 483
CHE 484
CHE 485

พลวัตกระบวนการและการควบคุม
Process Dynamics and Control
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Laboratory 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Laboratory 2
สัมมนาปริญญาตรี
Undergraduate Seminar
โครงงานวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Project 1
โครงงานวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Project 2

ง. หมวดวิชาเลือก

3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-2-3)
1(0-2-3)
3(0-6-9)

6 หนวยกิต

ใหนกั ศึกษาเลือกจากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาเลือกอืน่ ที่ภาควิชาฯ เปดสอน
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
CHE 451
CHE 462
CHE 473
CHE 492

การออกแบบอุปกรณเชิงกล
Mechanical Design of Process Equipment
เครื่องมือวัดในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Process Instrumentation
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Plant Safety
หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 1
Special Topics in Chemical Engineering I
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

CHE 493
CHE 494
CHE 510
CHE 512
CHE 513
CHE 514
CHE 520
CHE 522
CHE 523
CHE 530
CHE 540
CHE 541
CHE 542

หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 2
Special Topics in Chemical Engineering II
หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 3
Special Topics in Chemical Engineering III
วิทยาศาสตรพอลิเมอรและเทคโนโลยี
Polymer Science and Technology
เทคโนโลยีเมมเบรนสังเคราะห
Synthetic Membrane Technology
วิศวกรรมระบบชีววิทยา
Biosystem Engineering
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว
Surfactant Science and Technology
เทคโนโลยีปโตรเลียมและปโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Technology
ความรูจําเพาะในการออกแบบ1:อุตสาหกรรมแกสธรรมชาติ
Design Know-How 1 : Natural Gas Industry
ความรูจําเพาะในการออกแบบ 2:อุตสาหกรรมปโตรเคมี
Design Know-How 2 : Petrochemical Industry
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Treatment
วิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering
วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับวิศวกรรมเคมี
Food Science for Chemical Engineering
กระบวนการผลิตอาหาร
Food Manufacturing
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

CHE 543
CHE 554
CHE 555
CHE 556
CHE 572
CHE 573
CHE 574
CHE 591

วิศวกรรมตัวเรงปฏิกิริยาวิวธิ พันธ
Heterogeneous Catalytic Reaction Engineering
วิศวกรรมการเผาไหม 1
Combustion Engineering 1
วิศวกรรมการเผาไหม 2
Combustion Engineering 2
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง
Fuel cell technology
เทคนิคในการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 2
Computational Techniques in Chemical Engineering 2
การแกปญหาทางวิศวกรรมเคมี
Problem Solving in Chemical Engineering
การแกไขปญหาในอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Industrial Problem Solving
การศึกษาหัวขออิสระ
Independent Study

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-6)
3(3-0-9)
3(1-4-9)
3(3-0-9)

17.4.5 หมวดวิชาเลือกเสรีใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกระดับปริญญาตรีที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
CHE 100 วิศวกรรมเคมีเบื้องตน
2(2-0-4)
CHM 103 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-2)
LNG105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
หรือ LNG 106 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ
MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0-6)
PHY 103 ฟสิกสทั่วไป 1
3(3-0-6)
PHY 191 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-2-2)
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
รวม
19 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CHE 103 สมดุลมวลสารและพลังงาน
LNG106 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ หรือ
หรือ LNG 107 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
MEE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
PHY 104 ฟสิกสทั่วไป 2
PHY 192 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CHE 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมเคมี
CHE 210 เคมีอินทรียในอุตสาหกรรม
CHE 241 อุณหพลศาสตร 1
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3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
19 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

LNG107 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ หรือ
หรือ LNG 108 การเรียนรูแบบอิงเนื้อหาวิชา
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด
MTH 201 พีชคณิตเชิงเสนและเวคเตอรแคลคูลัส

3(3-0-6)

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CHE212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
CHE 213 เคมีวิเคราะหและอุปกรณ
CHE 230 พื้นฐานปรากฏการณถายเท
CHE 242 อุณหพลศาสตร 2
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ
GEN 101 พลศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-2)
รวม
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
CHE 333 กลศาสตรของไหลและการออกแบบอุปกรณ
3(3-0-6)
CHE 334 การถายเทความรอนและการออกแบบอุปกรณ
3(3-0-6)
CHE 391 สถิติและความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
เคมี
MTH 303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
MEE 214 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
3(3-0-6)
รวม
18 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
CHE 301 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
3(2-2-4)
CHE 335 การถายเทมวลและการออกแบบอุปกรณ
3(3-0-6)
CHE 343 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ
3(3-0-6)
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CHE 481
PRE 380
EEE 102
GEN XXX

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
เทคโนโลยีไฟฟา 1 (ไฟฟากําลัง)
วิชาบังคับเลือก
รวม

ภาคฤดูรอนปที่ 3
CHE 300 การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม

1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
19 หนวยกิต
2 (S/U)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CHE 461 พลวัตกระบวนการและการควบคุม
CHE471 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช
CHE 482 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
CHE 483 สัมมนาปริญญาตรี
CHE 484 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1
CHE xxx วิชาเลือกวิศวกรรมเคมี
GEN XXX วิชาบังคับเลือก
XXX xxx วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-2-3)
1(0-2-3)
3(3-0-9)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
CHE 452 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
CHE 453 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบกระบวนการ
3(2-2-6)
สําหรับวิศวกรเคมี
CHE 485 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2
3(0-6-9)
CHE xxx วิชาเลือกวิศวกรรมเคมี
3(3-0-9)
PRE 290 การจัดการองคกรและการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
รวม
18 หนวยกิต
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา ดูในภาคผนวก ข. คําอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระการสอน ชม./สป.ลําดับ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),

(ปการศึกษา)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557

1
2
3
4
5

รศ.ดร.อนวัช สังขเพ็ชร
3-1021-01417-91-3
รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
3-8599-00082-15-7
รศ.ดร.สุภาภรณ ดั๊กกลาส
3-7401-00335-91-6
รศ.ดร.สุวัสสา พงษอําไพ
3-7499-00307-79-6
ผศ.ดร.ปานจันทร ศรีจรูญ
3-1024-00693-66-1

Ph.D. (Chem. Eng.) Colorado School of
Mines
Ph.D. (Chem. Eng.) UMIST

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

Ph.D. (Food Eng. ) UNSW

10

10

10

10

10

D.Eng. (Chem. System) U. of Tokyo

10

10

10

10

10

Ph.D. (Material Science) U. of
Nottingham

10

10

10

10

10
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3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ภาระการสอน ชม./สป.
ปการศึกษา

คุณวุฒิ

2553 2554 2555 2556 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท
3-1016-00876-51-3
รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์
3-1107-00279-53-2
รศ.ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ
3-1007-00752-56-4
รศ.ดร.วิโรจน บุญอํานวยวิทยา
3-1024-00732-82-9
รศ.ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญา
3-1017-00311-25-9
รศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย
3-1024-00964-44-7
รศ.ดร.สุวิทย เตีย
3-1009-01614-45-2
รศ.ดร.สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ
3-1007-00192-42-9
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
3-1009-05021-25-1
รศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
3-9299-00131-47—5
ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ
4-1012-00011-34-3
ผศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต
3-1005-00197-00-1
ผศ.ดร.วีระ โลหะ
3-1002-01108-58-9

Ph.D. (Chem.Eng. ) UNSW

10

10

10

10

10

Ph.D. (Chem. Eng.) Northwestern U.

10

10

10

10

10

D.Eng. (Water and Wastewater Eng.) AIT

6

6

6

6

6

D.Eng. (Chem.Eng.) U. of Tokyo

10

10

10

10

10

Dr.rer. nat (Tech. Chem.) U. Hannover

3

3

3

3

3

D.Eng. (Chem. Eng. ) INP Toulouse

10

10

10

10

10

D.Eng. (Energy Tech. ) AIT

3

3

3

3

3

Ph.D. (Chem. Eng.) U. of Illinois, Chicago

10

10

10

10

10

Ph.D. (Chem. Eng.) Penn. State U.

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

Ph.D.(Bioprocess Eng.) Cornell University

10

10

10

10

10

Ph.D. (Chem. Eng.) Vanderbilt U.

6

6

6

6

6

Ph.D. (Chem. Eng.) Imperial College, U.
of London
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาฯ
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ภาระการสอน ชม./สป.
ปการศึกษา

คุณวุฒิ

2553 2554 2555 2556 2557
14

ผศ.ดร.อัศวิน มีชัย
3-5699-00004-45-1

Ph.D. (Biochem. Eng.) U. of California,
Irvine

10

10

10

10

10

15

ผศ.ดร.อําไพ ชนะไชย
3-1020-00735-88-0
ดร.จินดารัตน พิมพสมาน
3-1015-00294-08-3
ดร.บุณยพัต สุภานิช
3-1016-00834-45-4
ดร.ทรายวรรณ บัวทอง
3-6199-00118-72-2
ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
3-6099-00401-21-1

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มจธ.

10

10

10

10

10

Ph.D. (Chem. Eng.) Syracuse U.

10

10

10

10

10

Ph.D. (Process Integration) UMIST

10

10

10

10

10

Ph.D. (Chemistry) U. Louis Pasteur
(Strasbourg1) France
Ph.D. (Energy Technology), KTH Sweden

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

16
17
18
19

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) (ถามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบณ
ั ฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ
กอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝกงานเปนวิชาบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปน
ในการเรียนรูท ฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
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4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
ประกอบการได
5. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูรอนของนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมี ในระดับบุคคลหรือระดับ
ทีมงาน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห ภายใตการดูแล
รวมกันระหวางผูประสานงานในโรงงานและอาจารยในภาควิชา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานอยางเปนระบบ และ/หรือทํางานเปนทีม
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต (ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 1 หนวยกิต และภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต)
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดฝกอบรมการปฏิบัติตนในการฝกงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบการนําเสนอที่มี
อาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

ดานบุคลิกภาพ

มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร
การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา

ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง

-กําหนดใหมรี ายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม กําหนดใหทกุ คนมี
สวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนกั ศึกษาไดสรางภาวะ
ผูนําและการเปนสมาชิกกลุม ที่ดี
-มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนกั ศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาใน
การดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
-มีกติกาทีจ่ ะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความ
คิดเห็น

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

มีการสงเสริมใหนกั ศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทาง
ปญญาและขอมูลสวนบุคคล

มีวินยั และความ
รับผิดชอบ

- การสอดแทรกในวิชาเรียน
- การมอบหมายงานใหนกั ศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ
- การจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการเรียนรูดว ยตนเอง เชน การ

มีทักษะการเรียนรูดว ย
ตนเอง

คนควาขอมูลสารสนเทศและติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ
เปนตน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น
และเปนประโยชนตอสวนรวม มีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขา
อื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ งตอไปนี้ทั้ง 5 ขอ เพื่อให
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตอง
มีคุณสมบัติดานคุณธรรม และจริยธรรมอยางนอย 5 ขอตามที่ระบุไว
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีม
(4) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยใน
การทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุ ก รายวิ ช า รวมทั้ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมเสียสละ
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูแ ละความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน และวิศวกรรมพื้นฐาน
(2) มีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา
(4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานและนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) บททดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและ
สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทัง้ แนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) มีความคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ
(4) มีจนิ ตนาการและความยืดหยุน ในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถคนควาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกีย่ วของ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ทําไดโดยการออกขอสอบที่ทําใหนักศึกษาตอง
ใชความรูที่เรียนมาในการแกปญหา เมื่อไดคําตอบแลว นักศึกษาสามารถวิเคราะหผลลัพธที่ไดวามีความ
ถูกตอง หรือเหมาะสมหรือไม ในบางกรณีนักศึกษาจะตองสามารถวิเคราะหตอไปไดถึงแนวทางในการ
แกปญหาที่จะทําใหไดผลลัพธที่ดีขึ้น
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจัก มากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัว
ใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม รวมทั้งรูจักเคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ ื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
(6) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหมกี ารทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ ื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนาํ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูลที่ได
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ําดังนี้
(1) สามารถวิเคราะหและแกปญหา โดยการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
(2) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(3) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(4) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม
(5) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําไดใน
ระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญ
 หา และใหนาํ เสนอ
แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาได
วิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิค
การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน
(1) การประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
(ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบาง
เรื่องก็ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
(4) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและ
สิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
34

ความรู
(1) มีความรูแ ละความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน และวิศวกรรมพื้นฐาน
(2) มีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) มีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาของสาขาวิชาที่ศึกษา
(4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ
(4) มีจนิ ตนาการและความยืดหยุน ในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถคนควาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกีย่ วของ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม รวมทั้งรูจักเคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ ื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
(6) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะหและแกปญหา โดยการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
(2) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(3) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิต
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(4) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม
(5) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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รายวิชา

กลุมวิชาบังคับ

GEN 101 พลศึกษา (Physical
Education) 1 (0-2-2)
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตร
เพื่อการดําเนินชีวิต (Man and Ethics of
Living)
3 (3-0-6)
GEN 121ทักษะการเรียนรูและการ
แกปญหา (Learning and Problem
Solving Skills)
3 (3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด
(Miracle of Thinking) 3 (3-0-6)

GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
(Beauty of Life) 3 (3-0-6)
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6.3 การเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

5.4 การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเปนผูนํา

4.5 การทํางานเปนทีม

4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ

4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.2 การเคารพผูอื่น

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

2. ดานความรู

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

1.2 การรับรูและใหคุณคา

1.1 ความซื่อสัตย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูวิชาศึกษาทัว่ ไป

6. ดานการเรียนรู

รายวิชา

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม
และภาวะผูนาํ (Modern Management
and Leadership) 3 (3-0-6)
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป (General
English) 3 (3-0-6)
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ
ภาษาอังกฤษ (English Skills and
Strategies) 3 (3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(Academic English) 3 (3-0-6)
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สําหรับนักศึกษานานาชาติ (Academic
English for International Students)
3 (3-0-6)
LNG 106 การฟงและการพูดเชิง
วิชาการ (Academic Listening and
Speaking)
3 (3-0-6)
LNG 107 การอานและการเขียนเชิง
วิชาการ (Academic Reading and
Writing) 3 (3-0-6)
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6.3 การเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

5.4 การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเปนผูนํา

4.5 การทํางานเปนทีม

4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ

4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.2 การเคารพผูอื่น

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

2. ดานความรู

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรูและใหคุณคา

1.1 ความซื่อสัตย

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

6. ดานการเรียนรู

รายวิชา

LNG 108 การเรียนรูแบบอิงเนื้อหาวิชา
(Content-based Language Learning)
3 (3-0-6)
กลุมวิชาบังคับเลือก

GEN 301การพัฒนาสุขภาพแบบองค
รวม (Holistic Health Development) 3
(3-0-6)
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(The Philosophy of Sufficiency
Economy)
3 (3-0-6)
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐาน

วิทยาศาสตร (Ethics in Science-Based
Society)

3 (3-0-6)

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธารณะ (Personality
Development and Public Speaking) 3
(2-2-6)
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6.3 การเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

5.4 การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเปนผูนํา

4.5 การทํางานเปนทีม

4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ

4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.2 การเคารพผูอื่น

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

2. ดานความรู

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรูและใหคุณคา

1.1 ความซื่อสัตย

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

6. ดานการเรียนรู

รายวิชา

GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
(The History of Civilization) 3 (3-0-6)

GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences) 3 (3-0-6)

GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล
(Man and Reasoning)
3 (3-0-6)
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย (Thai
Indigenous Knowledge) 3 (3-0-6)
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
(Culture and Excursion) 3 (2-2-6)

GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Technology
and Innovation for Sustainable
Development) 3 (3-0-6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology)
3 (3-0-6)
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6.3 การเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

5.4 การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเปนผูนํา

4.5 การทํางานเปนทีม

4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ

4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.2 การเคารพผูอื่น

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

2. ดานความรู

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรูและใหคุณคา

1.1 ความซื่อสัตย

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

6. ดานการเรียนรู

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ระหวางบุคคลและความ

ตัวเลข การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

CHE 100 วิศวกรรมเคมีเบื้องตน
Introduction to Chemical Engineering
CHE 103 สมดุลมวลสารและพลังงาน
Material and Energy Balances
CHE 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมเคมี
Computer programming for Chemical Engineering
CHE 210 เคมีอินทรียในอุตสาหกรรม
Industrial Organic Chemistry
CHE 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Industrial Organic Chemistry Laboratory
CHE 213 เคมีวิเคราะหและเครื่องมือวิเคราะห
Analytical Chemistry and Instruments
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4. ทักษะความสัมพันธ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
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CHE 230 พื้นฐานปรากฎการณถายเท
Introduction to Transport Phenomena
CHE 241 อุณหพลศาสตร 1
Thermodynamics 1
CHE 242 อุณหพลศาสตร 2
Thermodynamics 2
CHE 300 การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
CHE 301 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Process Industries
CHE 333 กลศาสตรของไหลและการออกแบบ
อุปกรณ
Fluid Mechanics and Equipment Design
CHE 334 การถายเทความรอนและการออกแบบ
อุปกรณ
Heat Transfer and Equipment Design
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CHE 335 การถายเทมวลและการออกแบบอุปกรณ
Mass transfer and Equipment Design
CHE 343 จลนศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ
Chemical Kinetics and reactor design
CHE 391 สถิติและความนาจะเปนประยุกตสําหรับ
วิศวกรรมเคมี
Applied Statistics and Probability for Chemical
Engineering
CHE 452 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Engineering Plant Design
CHE 453 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ
กระบวนการสําหรับวิศวกรเคมีComputer-Aided
Process Design for Chemical Engineer
CHE 461 พลวัตกระบวนการและการควบคุม
Process Dynamics and Control
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CHE 471 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช
Engineering Materials and Selection
CHE 481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Laboratory 1
CHE 482 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Laboratory 2
CHE 483 สัมมนาปริญญาตรี
Undergraduate Seminar
CHE 484 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Project 1
CHE 485 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Project 2

วิชาเลือก
CHE 451 การออกแบบอุปกรณเชิงกล
Mechanical Design of Process Equipment
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CHE 462 เครื่องมือวัดในกระบวนการทางวิศวกรรม
เคมี
Chemical Process Instrumentation
CHE 473 ความปลอดภัยในโรงงานเคมี
Chemical Plant Safety
CHE 492 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 1
Special Topics in Chemical Engineering I
CHE 493 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 2
Special Topics in Chemical Engineering II
CHE 494 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 3
Special Topics in Chemical Engineering III
CHE 510 วิทยาศาสตรพอลิเมอรและเทคโนโลยี
Polymer Science and Technology
CHE 512 เทคโนโลยีเมมเบรนสังเคราะห
Synthetic Membrane Technology
CHE 513 วิศวกรรมระบบชีววิทยา
Biosystem Engineering
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CHE 514 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว

Surfactant Science and Technology
CHE 520 เทคโนโลยีปโตรเลียมและปโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Technology
CHE 522 ความรูจําเพาะในการออกแบบ1:
อุตสาหกรรมแกสธรรมชาติ
Design Know-How 1 : Natural Gas Industry
CHE 523 ความรูจําเพาะในการออกแบบ 2:
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
Design Know-How 2 : Petrochemical Industry
CHE 530 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Treatment
CHE 540 วิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering
CHE 541 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับวิศวกรรม
เคมี Food Science for Chemical Engineering
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CHE 542 กระบวนการผลิตอาหาร
Food Manufacturing
CHE 543 วิศวกรรมตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธ
Heterogeneous Catalytic Reaction Engineering
CHE 544 เทคโนโลยีการทําความเย็นโดยใชความ
รอนเปนแหลงพลังงาน
Heat Driven Cooling Technology
CHE 554 วิศวกรรมการเผาไหม 1
Combustion Engineering 1
CHE 555 วิศวกรรมการเผาไหม 2
Combustion Engineering 2
CHE 556 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง
Fuel cell technology
CHE 572 คอมพิวเตอรเทคนิคสําหรับวิศวกรรมเคมี 2

Computational Techniques in Chemical Eng. 2
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CHE 573 การแกปญหาทางวิศวกรรมเคมี
Problem Solving in Chemical Engineering
CHE 574 การแกไขปญหาในอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Industrial Problem Solving
CHE 591 การศึกษาหัวขออิสระ
Independent Study
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

จริยธรรม

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ

5. ทักษะการวิเคราะห

ระหวางบุคคลและความ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

รับผิดชอบ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3
CHM 103 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
EEE 102 เทคโนโลยีไฟฟา 1 (ไฟฟากําลัง)
Electrotechnology I (Power)
MEE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
MEE 214 กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics

•

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

MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
Calculus and Analytic Geometry I
MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
Calculus and Analytic Geometry II
MTH 201 พีชคณิตเชิงเสนและเวคเตอรแคลคูลัส
Algebra and Vector Calculus
MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ
Differential Equations
MTH 303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
PHY 103 ฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics I)
PHY 104 ฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics II)
PHY 191 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
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General Physics Laboratory I
PHY 192 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
General Physics Laboratory II
PRE 290 การจัดการองคกรและการบริหารงาน
อุตสาหกรรม
Industrial Organization and Management
PRE 380 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข ณะนักศึกษายังไมสาํ เร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกั นคุ ณภาพภายในของสถาบัน อุดมศึ กษาที่จะตองทําความเข าใจตรงกั นทั้ งสถาบัน และนํา ไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบไดการทวนสอบในระดับ
รายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมี
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู แ ละ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ า หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา ควรเน น การทํ า วิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานขอ
ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต อ ความรู ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
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2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลา ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดยี ิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ าประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย (2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพือ่
สังคมและประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
3.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
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3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนกั ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรบั การพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตใิ หปริญญา
ในภาคการศึกษานั้น

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูแ ละเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนือ่ งโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวจิ ัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษา
เปนอันดับแรกการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูน
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนือ่ งโดยผานการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวจิ ัยในแนววิศวกรรมเคมีเปน
อันดับแรกการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
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ตาง ๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูน
ประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูแ ละคุณธรรม
2) มีการกระตุน อาจารยทําผลงานทางวิชาการที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน มีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหแนะนําตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบัติ โดยดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้

เปาหมาย

การดําเนินการ

เพื่อจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน 1.จัดระบบการเรียนการสอนใน

การประเมินผล
1.มีการประเมินผลการเรียนการ

เขาใจทฤษฎีพนื้ ฐานของแตละ

ลักษณะที่เนนการคนควา นําเสนอและ สอน รายวิชาทุกวิชาในดาน

รายวิชาโดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน

ทําโครงงานในรายวิชาแตละวิชา

เนื้อหาวิชา เทคนิคการสอน

และเพื่อกระตุน ใหผูเรียนสามารถ โดยเฉพาะวิชาระดับสูง

ตลอดจนมีวิธกี ารวัดผลที่เนน

คิด แกปญหาอยางมีระบบ

2.จัดหาแหลงขอมูลทางวิชาการที่

ความเขาใจมากกวาความจํา

สามารถประยุกตใชทฤษฎีกบั

ทันสมัย ตลอดจนอุปกรณการเรียนการ ผลการประเมินจะนําเสนอตอ
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

ปญหาหรือพัฒนาคนคิดสิ่งใหม

สอนที่ทันตอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี คณะกรรมการประจําหลักสูตร

ตลอดจนมีศักยภาพในการเรียนรู

และคอมพิวเตอร ที่เชื่อมตอกับ

สิ่งใหม ๆ ดวยตนเองตลอดชีวิต

อินเตอรเน็ต เพื่อใหนกั ศึกษาไดคนควา เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวม

และมีความเปนสากล

ประกอบการศึกษาและเปดโลกทัศน

สมัยใหม

ดานความรูเชิงวิชาการ

2.อัตราการจบของนักศึกษา

3.จัดการเรียนการสอนโดยใช

ประมาณไมนอ ยกวารอยละ 90

เพื่อนําไปปรับเปลี่ยนการ

ภาษาอังกฤษเพื่อความเปนสากล
4.จัดหาและสรางความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศในการ
แลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษาเพื่อ
เปนการเปดโลกทัศนดานความรูทาง
วิชาการ
5.ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนใน
หลักสูตรใหทนั ตอความกาวหนาทาง
วิชาการดานวิศวกรรมเคมี
6.กําหนดมาตรฐานในการวัดผลและ
การสําเร็จการศึกษาที่ชัดเจน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามหลักสูตร จะใชอาคารที่มีอยูของภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารเรียนรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร และคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

57

เชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
การสืบคนผานฐานสํานักหอสมุด ซึ่งมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณที่ใช
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คือเครื่องมืออุปกรณ
หองปฏิบัติการ เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตอ งเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทํางาน
จริงใน จึงมีความจําเปนที่นกั ศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณ ใหเกิดความเขาใจ
หลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้ง
หองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดที ัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ
รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้นตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
2.3.1 มีหองเรียนที่มสี ื่อการสอนและอุปกรณที่ทนั สมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.3.2 มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน
รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 14 วาดวยการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1) อาจารยประจําตองมีคณ
ุ วุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ
มีประสบการณทําวิจยั หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบณ
ั ฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ (การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ)
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผู
ถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัตมิ าใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึง่ ของ
รายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและ
อาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทําวิจัย
รวมกับอาจารย)
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ในสาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบ
บูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนือ่ ง รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพในระดับนานาชาติเพิม่ ขึ้น โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน การสนับสนุน
สามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ มีบทความวิชาการตีพิมพใน
Proceedings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใชเพือ่ เพิ่มพูนความรู
ประสบการณ และการทําวิจยั
5.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
ภาควิชาฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชั้นปและที่ปรึกษากิจกรรมใหแกนกั ศึกษาทุกคน โดย
นักศึกษาที่มีปญ
 หาในการเรียนและปญหาอื่นๆ สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาชัน้ ป
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต
เปาหมาย
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม
การดําเนินการ
1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารยและเนื้อหาทฤษฎี โดยนักศึกษา ในแตละภาคการศึกษาเพื่อ
นํามาพิจารณาหาวิธีการปรับปรุงวิธีการสอนและเนื้อหาทฤษฎีใหตรงตอความตองการของนักศึกษา
2. ติดตามและประเมินผลความสําเร็จในการทํางานของนักศึกษาที่จบการศึกษาอยางตอเนื่อง
การประเมินผล
1. แบบสอบถามบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ
2. การยอมรับขององคกร บริษัทหรือ สถาบัน ดานวิศวกรรมเคมีทั้งในและนอกประเทศ ตอนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป
ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

1. อาจารยประจําอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใครทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ/และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการ (ลําดับขอที่ 1-5) (ตัว) ในแตละป

5

5

5

5

5

รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป

5

8

8

9

10
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เกณฑประเมิน
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ
(ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชีร้ วม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป
ปการศึกษา
2553

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชีบ้ ังคับ ตัวที่ 1-5
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 5 ตัว

2554

ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชีบ้ ังคับ ตัวที่ 1-7,10
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 8 ตัว

2555

ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชีบ้ ังคับ ตัวที่ 1-7,9
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 8 ตัว

2556

ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชีบ้ ังคับ ตัวที่ 1-7,10,11
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9 ตัว

2557

ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชีบ้ ังคับ ตัวที่ 1-7, 9,11,12
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใช
ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การเรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ
แต ล ะวิ ช าและแนะนํ า ให ผู เ รี ย นทํ า การค น คว า หรื อ ทํ า ความเข า ใจประเด็ น ปลี ก ย อ ยด ว ยตนเอง
นอกจากนี้ การสอนควรเนนการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฎการณตาง ๆ ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการ
จริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให
ผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรู
แลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะใน
การเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการ
นํ า เสนอและอภิ ป รายโดยใช เ ทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารกั บ ผู อื่ น ทั ก ษะการใช ภ าษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปน ผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพในการประเมินกลยุทธการสอนเพื่อใหมีการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น จะมีการนํากระบวนการดังตอไปนี้มาใช
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตะทาน
- มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน เชน การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุม
เปนตน และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อ
ปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับนักศึกษาแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
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-มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพื่อถายทอดความ
เขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาแตละชั้นป และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนกั ศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และ
การใชสื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
− ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 12 วา
ดวยเกณฑการวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
− ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
การมี ก ลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลและทวนสอบว า เกิ ด ผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของ
แตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ
การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเอง
ของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสู ตรเปนความรับผิด ชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหาร
หลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลาง
ของสาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
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นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลความรู สามารถพิ จ ารณาได จ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความ
สํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดังนี้
- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง
เหมาะสม
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้
การหมั่นใหนักศึกษาตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนักศึกษาซ้ําๆในเรื่อง
ที่อยูในตัวบงชี้จะทําใหแนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมิน
ความสําเร็จของแนวคิดของตัวบงชี้ทั้งหมดนี้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกําหนดใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 1 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 4 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาหรือความกาวหนาทางวิชาการที่ทันสมัยของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช านั้ น ๆ ได ทั น ที ซึ่ ง ถื อ เป น การปรั บ ปรุ ง ย อ ยที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได
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ตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เอกสารแนบ
ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข. คําอธิบายรายวิชา
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ข. คําอธิบายรายวิชา

CHE 100 วิศวกรรมเคมีเบื้องตน

2(2-0-4)

Introduction to Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนะนําการทํางานของวิศวกรเคมี ตัวอยางการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี กระบวนการผลิต
และตัวแปรของกระบวนการผลิตดานวิศวกรรมเคมี การคํานวณเบื้องตนในวิศวกรรมเคมี ลักษณะ
ทั่ว ไปเชิ งฟ สิก ส แ ละเคมี ข องกระบวนการ องค ป ระกอบเชิ ง เคมี ข องสารและสมดุล ปฏิกิ ริย าเคมี
แนะนําวิธีการคํานวณสมดุลมวลสารและพลังงาน ความรูเบื้องตนดานกระบวนการแยกสารและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ
Orientation on chemical engineering. Overview of Chemical process industries. Processes
and process variables. Introduction to engineering calculation. Chemical and physical characteristics
of processes. Stoicheometry and chemical compositions. Fundamentals of material and energy
balances. Introduction to separation processes and equipment.
CHE 103 สมดุลมวลสารและพลังงาน

3(3-0-6)

Material and Energy Balances
วิชาบังคับกอน : CHE 100
การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการเคมีโดยใชหลักการดานวิศวกรรมเคมี สมดุลมวล
สารและพลังงานเบื้องตน คุณสมบัติของสสารและกระบวนการผลิตดานเคมีและฟสิกส อาทิเชน
ความชื้น การอิ่มตัว การละลาย และการตกผลึก คุณสมบัติเชิงความรอน เชน เอลธาลป ความรอน
ของปฏิกิริยาเคมี ความรอนของการละลาย และความรอนของการผสม การคํานวณสมดุลมวลสาร
และความรอนรวมกัน สมดุลมวลสารและความรอนที่สภาวะคงตัวและสภาวะไมคงตัว สมดุลมวล
สารและความรอนของระบบหลายหนวยปฏิบัติการ ปอนเวียนรอบ ปอนขาม และการเปาทิ้ง การ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหกระบวนการผลิต
68

Analysis and design of chemical processes using chemical engineering principles.
Fundamental of material and energy balances. Chemical and physico-chemical properties and
processes such as humidity, saturation, solubility and crystallization. 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 and unsteady state processes. Material
and energy balances on multiple unit, recycling, bypassing and purging. Application of computers in
process analysis and simulation.
CHE 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเคมี
Computer programming for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(2-2-6)

โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวร
และซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ตัวแปรชนิดตางๆ เชน ไบ
นารีอินทีเจอร โฟลตติ้งพอยนท และอารเรย โอปะเรเตอร การใชประโยคควบคุมและการคํานวณทาง
ตรรกะ หนวยรับขอมูลเขา-ออก การสรางระหวางหนาเชิงกราฟสําหรับผูใช การประยุกตโปรแกรมใน
การแกปญหาทางวิศวกรรมเคมี
Computer system. Computer hardwares. Interaction between hardware and
software. Operating system. Programming fundamentals. Variable types including binary, integer,
floating point, and arrays. Operators and flow control. File I/O. Graphical User Interface.
Applications of numerical and programming for solving chemical engineering problems.
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CHE 210 เคมีอินทรียในอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน : CHM 103
ภาพรวมของหลักการทางเคมีอินทรียและสารประกอบอินทรียแตละชนิด ผลผลิตขั้น
พื้ น ฐานของการสั ง เคราะห ใ นอุ ต สาหกรรมเช นโอเลฟ น ผลผลิ ตจากการอ อ กซิ เ ดชั่น ของเอธิลี น
แอลกอฮอล สารอาโรเมติก และสารโมเลกุลใหญ เคมีอินทรียในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร
Overview of organic chemistry fundamentals and different types of organic compounds.
Basic products of industrial synthesis such as olefins, oxidation products of ethylene, alcohols,
aromatics, and macromolecules. Organic chemistry in various industries including petrochemical
industries, chemical industries, food industries.
1(0-3-2)

CHE 212 ปฎิบัติการเคมีอินทรีย
Industrial Organic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : CHE 210 หรือเรียนพรอมกับ CHE 210

การทดลองการเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัตทิ างกายภาพของสารประกอบอินทรียวิธีการ
ตรวจหาบางชนิดในอุตสาหกรรมและการสังเคราะหสารอินทรีย
Laboratory test of change in physical properties of organic compounds Determination and
Synthesis of some common industrial organic compounds.
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CHE 213 เคมีวิเคราะหและเครื่องมือวิเคราะห

3(3-0-6)

Analytical Chemistry and Instruments
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทนําเคมีวิเคราะห ความผิดพลาดในเคมีวิเคราะห การวิเคราะหโดยวิธีกราวิเมตริค วิธีไต
เตรต และ วิธีอิเลคโตรเคมี การแยกและวิเคราะหโดยวิธโี ครมาโทกราฟ วิธีสเปคโตรสโคป ไดแก เอเอ
เอมเอส ไออาร เอนเอมอาร ยูว-ี วิส ไอซีพี การวิเคราะหผิวโดยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสอง
กราด และการวิเคราะหโครงสรางโดยใชการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ การวิเคราะหขนาดของอนุภาค
Introduction to analytical chemistry. Errors in chemical analysis. Gravimetric methods of
analysis , titrimetric methods of analysis and analysis by electrochemistry. Separation and analysis
using chromatographic methods. Spectroscopic methods including AA, MS, IR, NMR, UV-VIS,
ICP. Surface analysis by SEM and structural analysis using X-ray Diffraction. Analysis of particle
size.
CHE 230 พื้นฐานปรากฏการณถายเท
4(4-0-8)
Introduction to Transport Phenomena
วิชาบังคับกอน : MTH 202 or Concurrent หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอน
ปริมาตรควบคุมสําหรับสมดุลมวล กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน แรงเฉือนในการ
ไหลแบบราบเรียบ การวิเคราะหสวนอนุพันธของไหลในการไหลแบบราบเรียบ สมการอนุพันธของ
การไหลของของไหล ทฤษฎีชั้นขอบเขต
กลไกพื้นฐานของการถายเทความรอน กฎของฟูเรียรและสมการทั่วไปของการนําความรอน
การนําความรอนแบบทิศทางเดียวที่สภาวะคงตัวผานผนังหลายชั้น การพาความรอนและสหสัมพันธ
สําหรับการไหลภายในและภายนอกการแผรังสี
กลไกพื้นฐานของการถายเทมวล กฎของฟคและสมการทั่วไปของการถายเทมวล การแพร
ในสภาวะคงตัวแบบมีและไมมีปฏิกิริยา การถายเทมวลโดยการพา สหสัมพันธสําหรับการไหลผาน
รูปทรงเรขาคณิตแบบตางๆ การถายเทวลระหวางเฟส ทฤษฎีสองความตานทานและสัมประสิทธิ์การ
ถายเทมวลรวม
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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. One-dimension steady-state conduction through composite wall. Convective heat transfer
and the correlations for internal and external flow. Radiation heat transfer.
Basic mechanisms for mass transfer. Fick’s law and general diffusion equation.
Steadystate diffusion with and without chemical reaction. Convective mass transfer Correlations for
different flow geometry. Interphase mass transfer. Two resistance theory and overall mass transfer
coefficients.
CHE 241 อุณหพลศาสตร 1

3(3-0-6)

Thermodynamics 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สมการสมดุลทั่วไปและปริมาณอนุรักษ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน (กฎขอที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร) สมบัติเชิงอุณหพลศาสตรของสสาร การนําสมดุลมวลและสมดุลพลังงานมา
ประยุกตใช สมดุลเอนโทรป และกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร การผันกลับได พลังงานอิสระเฮลม
โฮลซ พลังงานอิสระกิบส การนําสมดุลมวลและสมดุลพลังงานมาประยุกตใช ระบบเปลี่ยนความรอน
เปนงาน ระบบเปลี่ยนงานเปนการดึงความรอน งานสูญเสีย วัฎจักรผลิตกําลัง การทําความเย็น
กระบวนการทําแกสใหเปนของเหลว
A general balance equation and conserved quantities. Mass balance and energy balance
(the first law of thermodynamics). Thermodynamic properties of matter. Applications of the
combined mass and energy balances. Entropy balance and the second law of thermodynamics.
Reversibility. Helmholtz free energy. Gibbs free energy. Applications of the combined energy and
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entropy balances. Heat engine. Heat pump. Lost work. Power generation cycles. Refrigeration.
Liquefaction processes.
CHE 242 อุณหพลศาสตร 2

3(3-0-6)

Thermodynamic 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของของไหล สมการของสภาวะ ความสัมพันธของเมกซเวลล
เกณฑสภาวะสมดุลของระบบองคประกอบเดี่ยว ความเสถียรของระบบเทอรโมไดนามิกส พลังงาน
อิ ส ระกิ บ ส แ ละฟูก าซิ ตี ข องสารบริ สุ ท ธิ์ กฎวั ฎ ภาคสํ า หรั บ ระบบองค ป ระกอบเดี่ ย ว สมบั ติ ย อ ย
สมการ กิบส -ดูแฮม เกณฑสภาวะสมดุลของระบบหลายองคประกอบ แกซผสมอุดมคติ พลังงงาน
อิสระกิ๊บสยอย และฟูกาซิตีขององคประกอบตางๆ ในสารผสม สมบัติเอกเซส สมการแอคติวิตี
สมดุลระหวางวัฎภาค การคํานวณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสและสมดุลวัฎภาค สมดุลปฏิกิริยาเคมี
PVT behaviour. Volumetric equation of state. Maxwell’s relation. Criteria for equilibrium
in one-component systems. Stability of thermodynamic systems. Molar Gibbs free energy and
fugacity of pure component. Phase rule for one-component systems. Partial molar properties,
Generalized Gibbs-Duhem equation. Criteria for equilibrium in multicomponent-system. Phase rule
for multicomponent-system. Ideal gas mixture. Partial molar Gibbs free energy and fugacity of a
component in a mixture. Excess mixture properties. Activity coefficient equations. Vapor-liquid
equilibria Computational calculations of thermodynamic properties and phase equilibria. Reaction
equilibria.
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CHE 300 การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม

2(S/U)

Industrial Training
เงื่อนไข ฝกงานภาคฤดูรอนของป 3
นักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห ภายใต
การดูแลรวมกันระหวางผูประสานงานในโรงงานและอาจารยในภาควิชา
A student is required to be trained in the industrial plant for not less than 6 weeks under
supervision of staffs assigned by the industry and the Department of Chemical Engineering.
CHE 301 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี

3(2-2-4)

Chemical Process Industries
วิชาบังคับกอน : CHE 103
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีประกอบดวยวัตถุดิบ ปฏิกิริยา
เคมี และผลิตภัณฑ หลักการแยกสาร การเขียนแบบกระบวนการผลิตโดยใชสัญลักษณมาตรฐาน การ
จัดการระบบสาธารณูปโภคของโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เชน น้ํา พลังงาน และของเสีย ตัวอยาง
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมตางๆ เชน กระดาษ ปูนซีเมนต น้ําตาล ปโตรเคมี สารเคมี และอาหาร
เปนตน และการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
Introduction to chemical process industries which include raw materials and chemical
reactions leading to products. Principles of separation techniques. Process flow sheets of standard
symbols. Process utilities such as water supply, energy and wastes. Illustration of process plants
such as paper, cement, sugar, petrochemical and food industries. Visits to industrial plants.
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CHE 333 กลศาสตรของไหลและการออกแบบอุปกรณ

3(3-0-6)

Fluid Mechanics and Equipment Design
วิชาบังคับกอน : CHE 230
ของไหลสถิตยและการประยุกตใช สมการการไหลของของไหล การไหลในทอ การวัด
อัตราการไหล ปม การกวน การไหลของอนุภาคขนาดเล็กผานของไหล การตกตะกอน การไหลใน
เพคเบดและการกรอง ฟลูอิดไดซเซชั่น แรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง การกระจายขนาดของอนุภาคขนาด
เล็กและการลดขนาด ไซโคลน
Fluid statics and applications. Equations of fluid flow. Flow in pipes. Flow measurement.
Pump. Agitation. Particulate flow through fluid. Sedimentation. Flow in packed bed and filtration.
Fluidization. Centrifuge. Particulate size distribution and size reduction. Cyclone.
CHE 334 การถายเทความรอนและการออกแบบอุปกรณ

3(3-0-6)

Heat Transfer and Equipment Design
วิชาบังคับกอน : CHE 230
การถายเทความรอนและเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเบื้องตน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
แบบทอคู การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเชลลและทอ การจัดเรียงแบบอนุกรมและ
ขนาน การเดือดและการกลั่นตัว: ทฤษฎี เครื่องควบแนน หมอตมซ้ํา เครื่องตมระเหย เครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน-ครีบ เครื่องอบแหง และหอผึ่ง
เย็น
Fundamentals of heat transfer and heat exchanger, Double pipe heat exchanger . Design of
shell and tube heat exchanger. Series & parallel arrangement. Boiling and condensation : theory.
condenser and reboiler. Evaporator. Plate heat exchanger. Plate fin heat exchanger. Drier and
Cooling tower.
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CHE 335 การถายเทมวลและการออกแบบอุปกรณ

3(3-0-6)

Mass transfer and Equipment Design
วิชาบังคับกอน : CHE 230
บทนํา การถายเทมวลสารระหวางวัฏภาค สมดุล กฎวัฏภาค อุปกรณถายเทมวลสาร การ
ดําเนินการแบบขั้นสมดุล การกลั่น สารองคประกอบคู (การกลั่นสารหลายองคประกอบ การออกแบบ
หอแบบตะแกรง (sieve) การสกัดดวยของเหลว-ของเหลว การชะละลายของแข็ง-ของเหลว การดูดซึม/
สตริปปง การออกแบบหอแบบเพค การดูดซับ
Introduction. Mass transfer between phas . Equilibrium. Phase rule. Mass transfer
equipment. Equilibrium stage operation. Distillation (binary). Multicomponent distillation.
Sieve column design. Liquid-liquid extraction. Solid-liquid leaching. Absorption/Stripping.
Packed column design. Adsorption. Fixed bed column design.
CHE 343 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ

3(3-0-6)

Chemical Kinetics and Reactor Design
วิชาบังคับกอน : CHE 242
ทบทวนทฤษฎีของจลนพลศาสตร นิยามของอัตราเร็วปฏิกิริยา

ประเภทเครื่องปฏิกรณ

คาคงที่ปฏิกิริยา อันดับปฏิกิรยิ า ปฏิกิริยาปฐมภูมิและอปฐมภูมิ ปฏิกิริยาแบบยอนกลับได คอนเวอรชัน
ที่สภาวะสมดุล ความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธกับอัตราเร็วปฏิกิริยา

การออกแบบ

เครื่องปฏิกรณเคมีอุณหภูมิคงที่ แบบกะ แบบทอไหล และแบบถังกวน สมการออกแบบระบบปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณแบบตางๆ

การประเมินอัตราเร็วปฏิกิริยาจากขอมูลการทดลอง ดวยวิธี

อนุพันธ ปริพนั ธ แบบอัตราเร็วเริ่มตน แบบครึ่งชีวิต การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบอุณหภูมิไมคงที่
ประเภทถังกวน การดูดซับและปฏิกิริยาที่ผิวของแข็งแคตาลิสต อิทธิพลของการถายเทมวลในปฏิกริ ิยา
ระหวางแกสกับแคตาลิสต
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Review of kinetic theories. Definition of the rate of reaction. Types of reactor. Rate
constant. Order of reaction. Elementary and non-elementary reactions. Reversible reactions and
equilibrium conversion. Stoichiometric relationships in reaction rate. Isothermal reactor design with
different type of reactors: batch, plug flow reactor (PFR) and continuous stirred tank reactor (CSTR).
Design equations for multiple reactions in each type of reactor. Collection and analysis of rate data
with differential and integral method. Method of initial rates. Method of half-lives. Non-isothermal
reactor design for continuous-flow reactors at steady state. Application to the CSTR. Adsorption
and solid catalyst reaction. Effect of mass transfer in heterogeneous of gas-catalyst reaction.
CHE 391 สถิติและความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกรรมเคมี

3(3-0-6)

Applied Statistics and Probability for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการพื้นฐานและการประยุกตสถิติและความนาจะเปน การวิเคราะหทางสถิติสําหรับ
ขอมูลที่วางแผนและขอมูลที่มิไดวางแผน การใชกลวิธีทางสถิติ เชน การประมาณคา การทดสอบ
สมมติ ฐ านและการถดถอย แนวความคิ ด ขั้ น มู ล ฐานของการออกแบบและวิ เ คราะห ก ารทดลอง
ตลอดจนการประยุกตตางๆ เชนการควบคุมคุณภาพ และความไววางใจ
Fundamentals of statistics and probability as well as their application in practice.
Statistical analysis for unplanned and planned data. Statistical techniques such as estimation theory,
test of hypothesis and regression. Fundamental concepts of experimental design and analysis. Some
practical applications including quality control and reliability.
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CHE 451 การออกแบบอุปกรณเชิงกล

3(3-0-6)

Mechanical Design of Process Equipment
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทนํ า เกี่ ย วกั บ ความแข็ ง แรงของวั ส ดุ ท างวิ ศ วกรรม การออกแบบเชิ ง กลโดยการใช
มาตรฐานตางๆ อาทิเชน มาตรฐาน รหัสเอเอสเอมอี

เอพีไอ และ เอดับเบิลยูดับเบิลยูเอ

การ

ออกแบบถังรับความดันชนิดตางๆ ทั้งแรงดันภายในถังและภายนอกถัง ออกแบบชองเปดของถัง
ทอตอ หนาแปลน ขารองรับถังตั้ง และขารองรับถังนอน อุปกรณที่ใชเปนตัวอยางสําหรับการ
ออกแบบ เชน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ หอกลั่น โดยคํานึงถึงความ
หนาของถั ง รั บ ความดั น ความปลอดภั ย ของอุ ป กรณ ที่ อ อกแบบ คุ ณ สมบั ติ ข องแนวเชื่ อ ม
ประสิทธิภาพของแนวเชื่อม การทดสอบความดัน การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพของการ
ผลิตถังความดัน
Introduction to the strength of engineering material. Standard mechanical design
procedures of process equipment using ASME Codes, API Codes and AWWA Codes. Design of
pressure vessels under the internal pressure and external pressure. Openings. Connections. Flanges.
Vertical supports and horizontal supports. For examples : the design of heat exchangers, storage
tanks and distillation columns. Consideration of vessel thickness, design for safety, welding
specification, joint efficiency, pressure testing, inspection and quality control.
CHE 452 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

3(3-0-6)

Chemical Engineering Plant Design
วิชาบังคับกอน : CHE 333, CHE 334, CHE 335 และ CHE 343
หลักการในการออกแบบและสังเคราะหกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี การเลือก
ระบบการทํางานของกระบวนการ โครงสรางของเขา-ออก และรีไซเคิล ของกระบวนการผลิต การแยก
สาร การออกแบบโครงขายเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน แผนภูมิราคาของกระบวนการ การเลือก
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กระบวนการและเงื่อนไขการทํางานที่เหมาะสม การออกแบบที่มีความปลอดภัยและลดปริมาณของ
เหลือทิ้ง โครงการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
The hierarchical approach to conceptual synthesis and design of chemical processes.
Selection of batch/continuous processes. Input-output and recycle structure of the process flowsheet.
Separation system. Heat exchanger networks. Cost diagram. Preliminary process optimization.
Process retrofit. Safety and waste minimization in process design. Process design project of a
chemical plant.
CHE 453 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบกระบวนการสําหรับวิศวกรเคมี

3(2-2-6)

Computer-Aided Process Design for Chemical Engineer
วิชาบังคับกอน : CHE 452 or Concurrent
การประยุกตใชซอฟตแวรสําหรับจําลองกระบวนการในการออกแบบขั้นพื้นฐานของ
อุปกรณและกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การสรางแผนผังกระบวนการ ทฤษฎีพื้นฐานในการ
ออกแบบกระบวนการ การประยุกตใชซอฟตแวรสําหรับจําลองกระบวนการในการออกแบบอุปกรณ
และกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การออกแบบอุปกรณหลักในทางวิศวกรรมเคมี เชน ถังปฏิกรณ
เครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร อ น หรื อ หอกลั่ น แยก เป น ต น การเลื อ กใช แ บบจํ า ลองในการคํ า นวณ
คุณสมบัติทางเคมีอยางเหมาะสม การออกแบบและการประเมินสมรรถนะของอุปกรณทางวิศวกรรม
เคมีแบบตางๆ การกําหนดขนาดของอุปกรณ วิธีการวิเคราะหเพื่อใหไดกระบวนการที่เหมาะสม
ภายใตสภาวะที่กําหนดเชน การวิเคราะหความไวของตัวแปรตางๆ หรือ การหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน เปนตน
Application of process simulation software in the basic design of chemical engineering
equipment and chemical process design. Process flowsheeting. Basic principle in process design.
Application of process simulation software as a tool in chemical process and equipment design,
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Design of major unit operations in chemical engineering such as reactor, heat exchanger or
distillation column. Selection of suitable physical property methods in simulation. Design vs rating
of chemical engineering equipment. Equipment sizing. Analytical tools for optimum process design
such as sensitivity analysis or optimization procedure.
CHE 461 พลวัตกระบวนการและการควบคุม

3(3-0-6)

Process Dynamics and Control
วิชาบังคับกอน : CHE 333, CHE 343, MTH 202
การจําลองแบบของกระบวนการและระบบควบคุม การประยุกตใชลาปลาซและกลอง
แผนภาพ ในการจําลองแบบ พลวัตของกระบวนการอันดับตางๆ การควบคุมแบบปอนกลับ ความ
เสถียรของระบบควบคุมในโดเมนตางๆ

การตอบสนองในรูปของความถี่และการออกแบบระบบ

ควบคุม การควบคุมแบบปอนไปขางหนา และแบบหลายตัวแปร เครื่องมือวัดและการควบคุม ระบบ
ควบคุมแบบซับซอนตางๆ เชน หลั่น โอเวอรไรด เปนตน การควบคุมแบบอัตโนมัติ
Modeling of processes and control systems. Applications of Laplace Transform and block
diagram of the Process. Dynamics of the first and higher order processes. Feedback control.
Stability analysis of the control loop. Frequency response and control system designs. Forward and
multivariable process control. Introduction to control system instrumentation. Introduction to
advanced control system e.g. cascade, override, etc. Introduction to automatic control .
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CHE 462 เครื่องมือวัดในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี

3(2-2-6)

Chemical Process Instrumentation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวัดและเครื่องมือวัดที่ใชในอุตสาหกรรมเคมี หลักการและการประยุกตใชเครื่องมือ
วัดประเภทตางๆ เชน อุณหภูมิ แรง ความดัน อัตราการไหล ระดับของเหลว ความเขมขนของสารใน
ของเหลวและก าซ ความขุ น ความชื้น เปนตน เทคนิคตางๆในการเชื่อมตออุปกรณตางๆ ระบบ
ควบคุมแบบพีแอลซีและการเขียนโปรแกรมแบบขั้นบันได
Measurement and instrumentation in chemical plants. Principles and application of
various sensors including temperature, force, pressure, flow, level, composition in liquid and gas
phase, turbidity, and humidity. Instrument interfacing techniques. Programmable Logic Controllers
(PLC) and ladder programming
CHE 471 วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช

3(3-0-6)

Engineering Materials and Selection
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุและการเลือกใช คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุ
การทดสอบคุณสมบัติทางกล ปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติของวัสดุและความสัมพันธระหวางโครงสรางคุณสมบัติและการขึ้นรูปของวัสดุ เฟสไดอะแกรม โครงสรางระดับจุลภาคและกลไกการเปลี่ยนรูปใน
วัสดุ การจําแนกชนิด โครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรมที่สําคัญ คือ โลหะ เซรามิคส พอลิ
เมอรและคอมโพสิต กระบวนการขึ้น รู ปและกระบวนการทางความรอนของวัสดุ วัสดุกอสราง
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการกัดกรอน ชนิดของการกัดกรอนและการปองกัน การเลือกใชวัสดุในงาน
วิศวกรรม
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Introduction to materials and selection. Mechanical and physical properties of materials.
Mechanical testing. Factor affecting properties and structure-property-processing relationship.
Phase diagram, grain structure and deformation of solids. Classification, structure and properties of
engineering materials, i.e., metals, ceramics, polymers and composites. Processing and treatment of
engineering materials. Construction materials. Fundamental of corrosion theory, types of corrosion
and corrosion prevention. Materials selection and uses in engineering design.
CHE 473 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

3(3-0-6)

Chemical Plant Safety
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการพื้นฐานของความปลอดภัยในโรงงานเคมีและการปองกันการสูญเสีย

หลักการ

จัดการทางดานความปลอดภัย พิษวิทยาและสุขอนามัยในอุตสาหกรรมเคมี แบบจําลองการรั่วไหลของ
สารพิษทั้งดานแหลงกําเนิดและการกระจายของสารพิษ ไฟและการระเบิด การออกแบบเพื่อปองกัน
การติดไฟและการระเบิด ระบบวาวลนิรภัยและการคํานวณหาขนาด การบงชี้ความเสี่ยงอันตรายใน
โรงงานเคมี และการประเมินความเสี่ยง กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย
Principles of chemical plant safety and loss prevention. Principle of safety management.
Toxicology and chemical industrial hygiene. Toxic release and dispersion models. Fires and
explosions. Design for prevent fire and explosion. Introduction to reliefs and Relief sizing. Hazard
Identification and risk assessment. Legislation and safety laws.
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CHE 481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
1(0-3-2)
Chemical Engineering Laboratory 1
วิชาบังคับกอน : CHE 333, CHE 334
เปนวิชาที่ตองการใหนกั ศึกษาไดใชความรูพื้นฐานวิศวกรรมเคมีในทางปฏิบัติ โดยให
เขาใจกลไกและการทํางานของอุปกรณ โดยจะเปนการทดลองเกี่ยวกับกลศาสตรของไหล การลดขนาด
อนุภาคหรือการแยก นักศึกษาจะเรียนรูการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง
Chemical Engineering Laboratory 1 is designed to expose the students to the Mechanisms
and operation of the equipment related to fluid mechanics, size reduction and separations. Students
will learn how to analyze the data obtained from the experiments.
CHE 482 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2

1(0-3-2)

Chemical Engineering Laboratory 2
วิชาบังคับกอน : CHE 334, CHE 335 หรือเรียนพรอมกับ CHE 335
เปนวิชาที่ตองการใหนกั ศึกษาไดใชความรูพื้นฐานวิศวกรรมเคมีในทางปฏิบัติ โดยใหเขาใจ
กลไกและการทํางานของอุปกรณ โดยวิชานี้จะเปนการทดลองเกี่ยวกับ และการถายเทความรอนและ
มวล จลนพลศาสตรเคมี และระบบควบคุม นักศึกษาจะเรียนรูก ารวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง
Chemical Engineering Laboratory 2 are designed to expose the students to the
mechanisms and operation of the equipment related to heat and mass transfer, chemical kinetics and
process control. Students will learn how to analyze the data obtained from the experiments.
CHE 483 สัมมนาปริญญาตรี

1(0-2-3)

Undergraduate Seminar
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
เปนวิชาทีน่ ักศึกษาทุกคนจะตองคนควาบทความวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพือ่ นําเสนอ
ในชั้นเรียน ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาตองใชความรูพื้นฐานและเอกสารอางอิง
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ในการวิเคราะหและทําความเขาใจ

ฝกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

มีสวนรวมในการวิจารณ

แลกเปลี่ยนความรู และเขียนรายงาน
The undergraduate seminar requires each student to search a research paper in
the areas of chemical engineering and gives a presentation in the class under supervision of an
advisor. The fundamental knowledge and references are necessary for analysis and understanding of
the content of that research. The students will be trained to give presentation and to participate in
academic discussion. Submission of report is required after the presentation.
CHE 484 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1

1(0-2-3)

Chemical Engineering Project 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ในวิชานี้นักศึกษาจะตองเลือกหัวขอวิจัย (โครงงาน) ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมีแลวทํางาน
เปนกลุมภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาจากภาควิชาฯ นักศึกษาแตละกลุมจะตองเตรียมเสนอ
โครงการ ซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงคที่ชัดเจนและวิธีการศึกษาทดลองของโครงการนั้น
The students are required to choose interested research problems (projects)
related to chemical engineering. They are encouraged to work in groups under supervision of
members of the department. Each group has to prepare a project proposal which consists of well
defined objectives and methodology of the selected project.

84

CHE 485 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2

3(0-6-9)

Chemical Engineering Project 2
วิชาบังคับกอน : CHE 484
ในวิชานี้นักศึกษาที่เลือกหัวขอวิจัย (โครงงาน) ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมีแลว จะทํางาน
วิจัยเปนกลุมภายใตการดูแลของอาจารยในภาควิ ชา เมื่อนั กศึกษาทําโครงงานเสร็จแลว ตองเขีย น
รายงานและมีการสอบปากเปลา
After the students have chosen the interested research problems (projects) related to
chemical engineering. They are encouraged to work in groups under supervision of members of the
department. The students have to complete the experiments, prepare the report and pass the oral
examination.
3(3-0-6)
CHE 492 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 1
Special Topics in Chemical Engineering I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเปดสอนเฉพาะหัวขอที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมี โดยเปนหัวขอทีท่ ันสมัยและนาสนใจ
Teaching of special topics related to chemical engineering which are of current interest.
CHE 493 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 2
3(3-0-6)
Special Topics in Chemical Engineering II
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเปดสอนเฉพาะหัวขอที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมี โดยเปนหัวขอทีท่ ันสมัยและนาสนใจ
Teaching of special topics related to chemical engineering which are of current interest.
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CHE 494 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมเคมี 3
3(3-0-6)
Special Topics in Chemical Engineering III
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเปดสอนเฉพาะหัวขอที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมี โดยเปนหัวขอทีท่ ันสมัยและนาสนใจ
Teaching of special topics related to chemical engineering which are of current interest.
CHE 510 วิทยาศาสตรพอลิเมอรและเทคโนโลยี

3(3-0-9)

Polymer Science and Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทนํา ประเภทของพอลิเมอร พันธะในพอลิเมอร สเตอริโอไอโซเมอรริสซึม สัณฐานวิทยา
การสังเคราะหพอลิเมอร การบอกคุณลักษณะของมวลโมเลกุลและการหามวลโมเลกุล (ออสโมมิทรี
การกระเจิงแสง การวัดความหนืด เจลเพอมิเอชันโครมาโทกราฟ) การละลายของพอลิเมอรและ
สารละลายพอลิ เ มอร ทรานซิ ชั น ในพอลิ เ มอร อุ ณ หภู มิ ก ลาสทรานซิ ชั น และการหลอมเหลว
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร พอลิเมอรอุตสาหกรรม พลาสติก เรซิน ยางธรรมชาติ และยาง
สังเคราะห
Introduction. Types of polymers. Bonding in polymers. Stereoisomerism. Polymer
morphology. Polymer synthesis. Molecular weight characterization and determination (Osmometry,
Light scattering, viscosity measurement, gel permation chromatography). Polymer solubility and
solutions. Transitions in polymers: glass transition temperature and melting. Polymer processing.
Industrial polymer: plastics, resins, natural and synthetic rubbers.
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CHE 512 เทคโนโลยีเมมเบรนสังเคราะห

3(3-0-9)

Synthetic Membrane Technology
วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับผูสอน
หลักการเบื้องตนของกระบวนการแยก และเพิ่มความเขมขนดวยเมมเบรนแบบตาง ๆ การ
ผลิตและการบอกคุณลักษณะของเมมเบรน

ทฤษฎีและการถายเทมวลของกระบวนการเมมเบรนที่

สําคัญ เชน ออสโมซิสผันกลับ อัลตราฟลเตรชัน ไมโครฟลเตรชัน การแยกแกส เปนตน อุปกรณเมม
เบรน การออกแบบระบบ และการประยุกตใช
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 and process design. Application of membrane separation
processes.
CHE 513 วิศวกรรมระบบชีววิทยา

3(3-0-9)

Biosystem Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ใหเกิดความเขาใจเกี่ ยวกับชีววิทยาเบื้องตน สามารถนําการเรียนรูในดานวิศวกรรมมา
ประยุกตใชกับการเรียนชีววิทยาได การเรียนแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับนิเวศวิทยา ระดับรางกาย และ
ระดั บ เซลล ระดั บ นิ เ วศวิ ท ยาประกอบด ว ยระบบนิ เ วศวิ ท ยา สิ่ ง มี ชีวิ ต ชนิ ด ต า งๆ ระดั บ ร า งกาย
ประกอบดวยการนําปรากฏการณถายเท และ จลนพลศาสตร มาใชในระบบชีวภาพซึ่งจะเนนที่รางกาย
มนุษยเปนหลัก และระดับเซลลประกอบดวยการเจริญเติบโต โครงสรางของเซลลดีเอนเอ และอาร
เอนเอ
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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, species, and interactions. Organ and tissue level:
transport phenomena in the body. Cellular level: cell differentiation, DNA, and RNA
CHE 514 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว

(9-0-3)3

Surfactant Science and Technology
วิชาบังคับกอน Physical Chemistry or Equivalent
ลักษณะทางเคมีของพื้นผิว คุณลักษณะของสารลดแรงตึงผิว การกอตัวของไมเซลล การ
ละลาย เฟสและเฟสไดอะแกรม การดูดซับของสารลดแรงตึงผิวที่พื้นผิวระหวางของแข็งและ
ของเหลว โฟม การตกตะกอน และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
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 เทคโนโลยีปโตรเลียมและปโตรเคมี

3(3-0-9)

Petroleum and Petrochemical Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การกลั่นและกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ซึ่งใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม คุณสมบัติทาง
เคมีและคุณสมบัติของปโตรเลียมและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น กระบวนการสังเคราะหจากแกส
ธรรมชาติและของเหลวและแกสจากการกลั่นปโตรเลียม อุตสาหกรรมปโตรเคมี
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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 ความรูจําเพาะในการออกแบบ 1 – อุตสาหกรรมแกสธรรมชาติ
3(3-0-9)
Design Know-How 1 : Natural Gas Industry
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การออกแบบและการคํานวณกระบวนการและเครื่องปฏิบัติการเฉพาะหนวยอยางละเอียด
ซึ่งตองใชความรูอยางลึกซึ้งทั้งในทฤษฎีและในเชิงปฏิบตั ิรวมถึงประสบการณและความรูจําเพาะ การ
คํานวณ และการใชขอมูล และมาตรฐานทางวิศวกรรม สําหรับเทคโนโลยีดา นตางๆ ที่ใชใน
อุตสาหกรรมอยางแทจริง การออกแบบเพื่อใหระบบ/กระบวนการทํางานไดตามที่ตองการ การ
ออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการปองกันการสูญเสียและอุบัติเหตุตางๆ การวิเคราะหแกไข
ปญหาการออกแบบ
และการทํางานของเครื่องมือ/ระบบกระบวนการที่ไมสามารถทํางานไดหรือ
ทํางานไดไมเต็มที่ เนนการคํานวณออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ/กระบวนการใน/โรงงาน/อุตสาหกรรม
แยกแกสธรรมชาติ
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 ความรูจําเพาะในการออกแบบ 2 – อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3(3-0-9)
Design Know-How 2 : Petrochemical Industry
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การคํานวณการออกแบบกระบวนการและเครื่องปฏิบัติการเฉพาะอยางในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีตางๆ โดยเนนการคํานวณทางวิศวกรรมและการหาขอมูลที่จําเปนตองใชในอุตสาหกรรม
89

Similar to CHE 522. Example and emphasis are, however, given to those
relevant to petrochemical industry.
CHE 530 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม

3(3-0-9)

Industrial Waste Treatment
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แหลงกําเนิด ลักษณะและองคประกอบตางๆ ของของเสียจากอุตสาหกรรม โดยรวมถึง
น้ําเสีย มลพิษในอากาศ กากของเสีย และของเสียอันตราย
มาตรฐานดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ผลกระทบของมลพิษตอสิ่งแวดลอม

การจัดการของเสียในโรงงาน

การสํารวจดานสุขาภิบาล

เทคโนโลยีการบําบัดและการควบคุมของเสียตางๆ โดยรวมถึงแนวทางการออกแบบ การจัดการและ
เทคโนโลยีในการกําจัดของเสีย ของเสียอันตราย และวิธีกําจัดของเสียอันตราย มาตรการการบําบัด
และกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
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.
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CHE 540 วิศวกรรมชีวเคมี

3(3-0-9)

Biochemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใชเซลจุลินทรีย และเอนไซมใน
อุตสาหกรรมโดยครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเรงโดยเอนไซม การแยกและ
การใชประโยชนของเอนไซม วิถีทางเมแทบอลิซึมและพลังงาน จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเรงโดย
จุลินทรีย ปรากฎการณถายเทในระบบการหมัก การออกแบบและการวิเคราะหเครื่องปฏิกรณชีวะการ
หมักเชื้อจําเพาะและกระบวนการตอเนื่องจากกระบวนการหมัก
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 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับวิศวกรรมเคมี

3(3-0-9)

Food Science for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
องคประกอบทางเคมีหลักของอาหาร คุณคาทางโภชนาการ และผลของกระบวนการแปรรูป
ที่มีตอคุณคาทางอาหาร จุลินทรียและการเนาเสียของอาหาร หลักเบื้องตนในการถนอมอาหาร การใช
วัตถุเจือปนในอาหาร ผลิตภัณฑอาหารและการแปรรูป
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.
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CHE 542 กระบวนการผลิตอาหาร

3(3-0-9)

Food Manufacturing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วัตถุดิบและวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูปอาหารโดยใชความรอนกับอาหาร (การ
ลวก การพาสเจอไรซ การสเตอริไลซ) การผลิตอาหารกระปอง อาหารปลอดเชื้อ การทําแหงอาหาร
อาหารกึ่งแหง กระบวนการผลิตขนมอบกรอบ และการใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหาร การแปรรูป
โดยไมใชความรอน: การแชเยือกแข็ง อาหารฉายรังสี การถนอมอาหารโดยใชสารเคมี อาหารหมักดอง
และการบรรจุหีบหออาหาร
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, and microwave cooking. Non-thermal processing: chilling,
freezing, ionising radiation, chemical preservation and fermentation Fundamentals of food
packaging.
CHE 543 วิศวกรรมตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธ

3(3-0-9)

Heterogeneous Catalytic Reaction Engineering
วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
พื้นฐานทางดานตัวเรงปฏิกิรยิ า และกระบวนการที่เกี่ยวของกับตัวเรงปฏิกิริยา

เริ่มจาก

หลักการของการเรงปฏิกิริยา จลนพลศาสตรที่เกี่ยวของกับการเรงปฏิกิริยา ประเภทของตัวเรงปฏิกิริยา
วิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา การวิเคราะหคุณลักษณะของตัวเรงปฏิกริ ิยาพื้นฐาน การเสื่อมของตัวเรง
ปฏิกิริยา การประยุกตใชตวั เรงปฏิกิริยา
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.
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CHE 544 เทคโนโลยีการทําความเย็นโดยใชความรอนเปนแหลงพลังงาน

3(3-0-9)

Heat Driven Cooling Technology
วิชาบังคับกอน : CHE 241 หรือ ไดรับอนุญาตจากผูสอน
วัฏจักรพื้นฐานของการทําความเย็น หลักการพื้นฐานของระบบทําความเย็นแบบใชความ
รอนเปนแหลงพลังงาน อุปกรณที่สําคัญในระบบทําความเย็น สารทําความเย็น ไซโครเมตรี ภาระ
ทางความเย็น ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืน ระบบทําความเย็นแบบดูดซับ ระบบทําความเย็นแบบ
ปฏิกิริยาทางเคมี ระบบทําความเย็นแบบอีเจคเตอร ระบบทําความเย็นแบบดูเพลกซ-แรงกิน ระบบทํา
ความเย็นแบบกําจัดความชื้น ระบบทําความเย็นแบบระเหย แหลงพลังงานความรอนที่ใชในการ
ขับเคลื่อนระบบทําความเย็น ระบบทําความเย็น การประยุกตใชระบบทําความเย็นแบบใชความรอน
เปนแหลงพลังงาน
Basic refrigeration cycles. Heat driven cooling principle. Equipment in cooling system.
Refrigerants. Phychrometry. Cooling load calculation. Absorption refrigeration cycle. Adsorption
refrigeration cycle. Chemical reaction refrigeration cycle. Ejector refrigeration cycle. DuplexRankine cycle. Desiccant cooling cycles. Evaporative cooling. Heat sources for heat driven cooling
cycles. Applications of heat driven cooling system.
CHE 554 วิศวกรรมการเผาไหม 1

3(3-0-9)

Combustion Engineering 1
วิชาบังคับกอน : การถายเทมวลสารและความรอน หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอน
ความสําคัญของจลนพลศาสตรเคมีและกระบวนการถายเทของกระบวนการเผาไหม การติด
ไฟของเชื้อเพลิง การเผาไหมหยดเชื้อเพลิงเหลว การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหมเชื้อเพลิงกาซ
โครงสรางของเปลวไฟแบบราบเรียบและปนปวน กลไกและจลนพลศาสตรของการเกิดมลพิษแกส
ในกระบวนการเผาไหม
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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 วิศวกรรมการเผาไหม 2

3(3-0-9)

Combustion Engineering 2
วิชาบังคับกอน : การถายเทมวลสารและความรอน หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอน
การประยุกตทฤษฎีการเผาไหมเพื่อใชกับการเผาไหมเชื้อเพลิงแกส น้ํามันและของแข็ง
(ถานหินและชีวมวล)

อัตราการเผาไหมและเวลาที่ใช การเลือกหัวเผาและสมรรถนะ การวิเคราะห

การออกแบบหองเผาไหม ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การถายเทความรอนในหองเผาไหมและระบบเก็บ
กลับความรอน ชนิดของหมอไอน้ํา และเตาเผาอุตสาหกรรม ระบบควบคุมและความปลอดภัย
Combustion theory of gas, oil and coal. Burner selection and performance. Furnace
analysis and design. Heat transfer in furnace and heat recovery systems. System and performance of
industrial boilers and furnaces including control and safety. Pollution control in combustion process.
CHE 556 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง

3(3-0-9)

Fuel cell technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง รายละเอียดของเซลลเชื้อเพลิงชนิดตางๆ และ
สภาวะการทํ า งาน การประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู ท างเคมี แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร ใ นการออกแบบ
สวนประกอบของตัวเซลลเชื้อเพลิงและระบบเซลลเชื้อเพลิง การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเซลล
เชื้อเพลิง
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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 เทคนิคในการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 2

3(2-2-6)

Computational Techniques in Chemical Engineering 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูป MATLAB ในการแกปญหาทางวิศวกรรมเคมีดวย
วิธีการเชิงตัวเลข สําหรับผูที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม MATLAB เนื้อหาวิชาประกอบดวย การ
ทบทวนการใชโปรแกรม MATLAB การวิเคราะหสมการถดถอยและการหาคาพารามิเตอรในสมการ
การแกสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา ทั้งที่เปนสมการเดี่ยวและสมการชุด การแกสมการเชิงอนุพันธ
ยอย การหาสภาวะเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ การใชโปรแกรม SIMULINK ในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบควบคุม
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 Equation(ODE)
Solving Partial Differential Equation(PDE). Various methods for optimization. SIMULINK for
analysis and design of control system.
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CHE 573 การแกปญหาทางวิศวกรรมเคมี

3(3-0-9)

Problem Solving in Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปนวิชาเบื้องตนเกีย่ วกับเทคนิคในการแกปญหาดวยวิธีการคิดทางวิศวกรรม กลยุทธ
และเทคนิคในการนิยาม และการกําหนดปญหา การวิเคราะหขอมูล การตัดสินใจ ตลอดจนการ
ประเมิน การคํานวณหาสภาวะที่เหมาะสม
This is an introduction course in engineering problem solving and design which consists of
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 การแกไขปญหาในอุตสาหกรรมเคมี

3(1-4-9)

Chemical Industrial Problem Solving
วิชาบังคับกอน : ไมมี
นั ก ศึ ก ษาทํ า การแก ป ญ หาจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ และความสามารถในการประยุกตใชความรูเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม
เคมีโดยนักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงานในโรงงาน ใชทรัพยากรและอุปกรณของโรงงาน โดยมีอาจารย
ไปใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นนักศึกษาจะตองมีกิจกรรมดังนี้ กําหนดโจทย
ปญหารวมกันระหวางฝายโรงงาน อาจารย และนักศึกษา นักศึกษาคนควาเก็บขอมูลหาแนวทางในการ
แกปญหา ตองสงรายงานและนําเสนอผลงานในที่ประชุม
Students are required to solve real problems in the industry. This will help the students
gain more experience and improve their ability to apply their knowledge to solve problems in
chemical industry. The students are assigned to work in a sponsoring company, using the company’s
own resources and equipment. The students work under regular guidance of the project advisor. The
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following steps are included in the activities: problem statements defined by the parties, i.e. the
company, students and project advisor, a written investigative memorandum, presenting a proposal,
final report and final presentation.
CHE 591 การศึกษาหัวขออิสระ

3 (3-0-9)

Independent Study
วิชาบังคับกอน : ไมมี
นักศึกษาเลือกหัวขอเฉพาะเรือ่ งในการศึกษาภายใตการดูแลของอาจารยในภาควิชาฯ
หัวขอที่เลือกศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชาฯ
Self study on selected topics with guidance from supervisor. Chosen topics must
be approved by the Department of Chemical Engineering.
CHM 103 เคมีพื้นฐาน

3(3–0–6)

Fundamental Chemistry
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปริมาณสารสัมพันธ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม
คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิชั่น คุณสมบัตขิ อง
แกส ของแข็งของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตรเคมี ไฟฟาเคมี
Stoichiometry. Basic of the atomic theory and electronic structures of atoms. Periodic
properties. Chemical bonds. Respresentative elements. Nonmetal and transition metals. Properties
of gas, solid liquid and solution. Chemical equilibrium. Ionic equilibrium, ionic equilibrium,
chemical kinetics and electrochemistry.
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CHM 160 ปฏิบัติการเคมี

1(0–3–2)

Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : CHM 103 หรือเรียนพรอมกับ CHM 103
เทคนิคพื้นฐานที่ใชสําหรับปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวของกับทฤษฎีตาง ๆ ที่ตองเรียนในวิชา
Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 103
EEE 102 เทคโนโลยีไฟฟา 1 (ไฟฟากําลัง)

3(2–3–4)

Electrotechnology I (Power)
วิชาบังคับกอน : PHY 104
(สําหรับนักศึกษาที่ไมใชนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา)
หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหวงจรไฟตรงและสลับ แรงดัน กระแส และกําลังไฟฟา
หมอแปลงไฟฟา แนะนําเครื่องกลไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร และการนําไปใชงาน หลักการ
ระบบไฟฟา 3 เฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา แนะนําเครื่องมือวัดไฟฟาพืน้ ฐาน
Basic dc and ac circuit analysis; voltage, current and power; transformers; Introduction
to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of three-phase system; method
of power transmission; introduction to some basic electrical instruments
GEN 101 พลศึกษา
1 (0-2-2)
Physical Education
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพ หลักการออกกําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร
การกีฬา ตลอดจนฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จาก
หลากหลายชนิดกีฬาที่เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา
รูจักกติกามารยาท ที่ดีในการเลนกีฬาและชมกีฬา
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This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and
prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports with
rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, according
to their own interest. This course will create good health, personality and sportsmanship in learners,
as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต

3 (3-0-6)

Man and Ethics of Living
รายวิชานี้มุงสอนแนวคิดในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางาน ตามแนวศาสนา
ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเนนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ องคความรู เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบตอสังคม การเคารพผูอื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง ความมีวินัยใน
ตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและจิตอาสา เปนตน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นๆไดอยางมี
ความสุข
This course studies the concept of living and working based on principles of religion,
philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of knowledge
and integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable characteristics such as
faithfulness, social responsibility, respect of others, tolerance, acceptance of differences, selfdiscipline, respect for democracy, public awareness, and harmonious co-existence.
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา

3 (3-0-6)

Learning and Problem Solving Skills
วิชานี้เนนการพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของนักศึกษา ฝกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา
การจัดการความรูและกระบวนการการเรียนรู ผานการทําโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เนนการกําหนด
เปาหมายทางการเรียนรู รูจักการตั้งโจทย การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู การแยกแยะขอมูลกับ
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ขอเท็จจริง การอาน แกปญหา การสรางความคิด การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงขวาง การสราง
แบบจําลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการนําเสนอผลงาน
This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students
will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with learning
processes through projects based on their interest. These include setting up learning targets; defining
the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; generating ideas,
thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project.
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 (3-0-6)

The Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย แนวคิด
ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องคกร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ และ
กรณีศึกษาตามโครงการพระราชดําริ
This course emphasizes the application of previous Thai economic development
approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the concept of
sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of the philosophy of
sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at individual, community,
organization, and national levels. The study covers relevant case studies as well as the Royal
Projects.
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GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด

3 (3-0-6)

Miracle of Thinking
วิชานี้จะใหความหมาย หลักการ คุณคา แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการ
สอนและพัฒนานักศึกษาใหมีการคิดเปนระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
วิเคราะห การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวของกับการคิด นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการเชื่อมโยง
ความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการทําตัวอยางหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปญหาโดยวิธีการคิดเชิง
ระบบ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking
to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, critical
thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included. Moreover, idea
connection/story line and writing are explored. Examples or case studies are used for problem
solving through systematic thinking using the knowledge of science and technology, social science,
management, and environment, etc.
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต

3 (3-0-6)

Beauty of Life
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณคาและความงามทามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เนนที่การรับรูคุณคา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ
ของมนุษย รับรูและเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย เชน
ชีวิตกับความงามในดานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย
This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and
aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with the perception, appreciation and
expression of humans on aesthetics and value. Students are able to experience learning that
stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural
and natural environments.
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GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม

3 (3-0-6)

Holistic Health Development
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม เพื่อให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเนนการสงเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต องคประกอบของสุขภาพที่ดี ปจจัยที่
สงผลตอสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสรางภูมิคุมกัน สุขนามัย
การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ การปองกัน
0

และแกไขปญหาสุขภาพจิต การฝกสติ สมาธิ และการทําความเขาใจชีวิต การดําเนินชีวิตอยางบุคคลที่มี
สุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอมูลการตรวจสุขภาพทั่วไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath
development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental health care
promotion, including composition of wellness; factors affecting health; integrated health care;
nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent reinforcement of physical activities to
empower the smart personality and the smart mind, and to facilitate healthy and balanced emotional
development; preventing and solving problems on mental health; practices in concentration,
meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; and information on general
health check up and physical fitness tests.
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร

3 (3-0-6)

Ethics in Science-based Society
วิชานี้เปนการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผูเรียนจะตองศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องตนของตะวันตกและตะวันออก ผูเรียนจะตอง
เรียนรูการประยุกตใชทฤษฎีเหลานี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน และจะตองวิเคราะหวิจารณ
บทบาทของนักวิทยาศาสตร เพื่อจะไดเกิดความเขาใจตอความซับซอนในประเด็นทางจริยธรรมซึ่ง
นัก วิ ทยาศาสตรใ นวิ ชาชีพ ด า นต างๆ กําลังประสบอยู โดยมุง เนน การประยุก ตใ ช กรณีศึก ษา การ
วิเคราะหและการวิจารณในหองเรียน จุดมุงหมายของวิชานี้คือ การสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความเขาใจ
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ตอความคิดเห็นที่ขัดแยงกันในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถให
ความหมายและกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจากการวิพากษวิจารณรวมกันจาก
ทัศนะตางๆ ได
This course will explore a variety of ethical and social issues in science and technology.
Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They will learn how to apply
these theories to contemporary cases. They will be asked to critically evaluate the role of the scientist
in society, and to become aware of complex ethical issues facing scientists in different professions.
Case studies will be used extensively throughout the course, with an emphasis on critical debate. The
goal of the course is to enable each student to develop an understanding of conflicting opinions
regarding science and technology, and to define and refine their own ethical code of conduct based
on evaluation of arguments from differing viewpoints.
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม

3 (3-0-6)

The History of Civilization
ศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยใน 5 ยุคไดแก ยุคกอนประวัติศาสตร ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม
การศึกษาจะเนนเหตุการณสําคัญซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณที่สงผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่เกิดจากคานิยมและทัศนคติที่สัมพันธกับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม รวมถึง
ความสามารถในการสื่อสารผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยตางๆ
จนถึงปจจุบัน
This subject covers the study of the origin and development of civilization during the five
historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period. The study will
focus on significant social, economic and political events resulting from values and attitudes due to
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customs, beliefs and innovations, including the ability to communicate through art and literature
based on several perspectives and periods.
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล

3 (3-0-6)

Man and Reasoning
รายวิชานี้มุงสอนทักษะการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล หลักการแสวงหาความรูแบบ
อุปนัยและนิรนัย การใชเหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใชเหตุผลในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; deductive
and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a case study of formal
and informal reasoning of everyday life.
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย

3 (3-0-6)

Thai Indigenous Knowledge
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยในแงมุมตางๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อใหเกิดการรับรูคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น หลักการ
แสวงหาความรูดวยตนเองในทองถิ่นตางๆ สามารถชี้ใหเห็นไดวาการแสวงหาความรูดวยตนเองวาเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นไดตลอดชีวิต สรางทักษะวิธีในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic
approach, including analyses from scientific, technological, social science and anthropological
perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous knowledge and recognize
the ways in which such knowledge has been accumulated—lifelong learning of indigenous people
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and knowledge transfer between generations. Students will learn to become systematic, self-taught
learners.
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา

3 (3-0-6)

Modern Management and Leadership
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการจัดการประกอบดวย การวางแผน
การจัดองคกร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการประยุกตใชสถานการณตางๆ
This course examines the modern management concept including basic functions of
management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation,
leadership, human resource management, management of information systems, social
responsibility—and its application to particular circumstances.
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

3 (3-0-6)

Technology and Innovation for Sustainable Development
ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่
ยั่งยืนและผลกระทบตอสั งคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสําหรับการ
สังเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในเชิงเศรษฐกิจและ
สั ง คมฐานป ญ ญา ตลอดจน จริ ย ธรรมในการบริ ห ารจั ด การ การใช ป ระโยชน และการคุ ม ครอง
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and innovation
in the creation of wealth, and their impact on society and humanity. The course will explore the
policies, strategies, and tools for synthesizing and developing technology and innovation for a
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wisdom-based society together with ethics in management. Students will study the exploitation and
protection of intellectual property as a result of technology and innovation.
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ

3 (3-0-6)

Managerial Psychology
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ ซึ่ง
รวมถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย ไดแก ทัศนคติ การสื่อสาร
อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังไดศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ
ความขัดแยง การบริหารความขัดแยง พฤติกรรมผูนําและความมีประสิทธิภาพขององคการ
This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of human
behavior in an organization, including psychological factors and their effect on human working
behavior such as attitude, communication, social influences and motivation. Moreover, it will
incorporate organizational behavior modification, conflict management, and leadership and
organizational effectiveness.
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

3 (2-2-6)

Personality Development and Public Speaking
วิชานี้มีวัตถุประสงคจะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผูเรียน โดย
พัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญดังนี้ กิริยาทาทาง การแตงกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยา
ในการสื่อสาร การใชภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น
เจรจา และชักชวนโนมนาวจิตใจผูอื่นได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม
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This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The
course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social rules,
communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are expected to gain
these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, persuasion, presentation, and
application of technology for communication.
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ

3 (3-0-6)

Integrative Social Sciences
วิชานี้เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคมวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่
ไดรับ ความสนใจในป จ จุ บัน อาทิเ ชน ป ญหาด า นความแตกตา งทางชาติพั น ธุ ปญ หาการกระจาย
ทรัพยากร ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง และปญหาความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม เปนตน
This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture,
economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting contemporary
social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political instability, and environmental
deterioration.
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว

3 (2-2-6)

Culture and Excursion
วิชานี้มีเนื้อหามุงใหผูเรียนรูจักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ตางประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใชการทองเที่ยวเปนสื่อกลางในการเรียนรู รวมทั้งการใชภาษา
ในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพื่อการทองเที่ยว
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This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture
exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of ways of
life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for
communication and tourism management.
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ

3 (3-0-6)

Academic English for International Students
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ การ
เรียนการสอนเนนทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ดาน
การอานเนนการอานเชิงวิชาการ การสรุปความ การอานเชิงวิเคราะห และการตีความ ดานการเขียน
เนนกระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใชขอมูลที่ไดจากการอานวิเคราะหและ
อ า งอิ ง ข อ มู ล อย า งถู ก ต อ งและเหมาะสมเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการคั ด ลอก การนํ า พจนานุ ก รม หนั ง สื อ
ไวยากรณ สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชเปนเครื่องมือชวยการเขียน

เพื่อชวย

ปรับปรุงการเขียนดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพ ดานการพูด เนนการพูดแบบฉับพลัน การนําเสนอ
ผลงานปากเปลา การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของตน ดานการฟง เนน
การฟงบรรยาย และการจดบันทึกจากการฟง
The course aims at developing academic English skills necessary for learners in an
international program. The learning and teaching involves the integration of the four language skills,
thinking skills and autonomous learning. In terms of reading, the course focuses on academic
reading, reading for main ideas, summarizing skills, critical reading and interpretation skills. In terms
of writing, the emphasis is on process writing and academic writing to enable learners to effectively
use the information gained from reading to support their statements, and to use appropriate citation to
avoid plagiarism. Learners are also going to use dictionaries, grammar books, and appropriate
information and communication technology to assist their writing. In terms of speaking, the focus is
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on impromptu situations, oral presentation, and the sharing and exchanging of ideas on issues related
to the learners’ content areas. In terms of listening, the focus is on listening to English lectures and
taking notes.
LNG 106 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ

3 (3-0-6)

Academic Listening and Speaking
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
การเรียนการสอนเนนการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ฟงการบรรยายภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตนได สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ได สามารถพูด สรุ ปความจากการอานได สามารถอภิ ปราย และนําการอภิปรายได
สามารถนําเสนอผลงานปากเปลาในสาขาวิชาของตน และตอบขอซักถามไดอยางมีประสิทธิภาพ
This course aims at developing academic listening and speaking skills necessary for learners
in international programs. The teaching and learning styles involve an integration of English with
content areas related to the learners’ fields. The course aims to enable learners to be able to listen to
English lectures in their fields, ask and appropriately respond to questions, share ideas and express
opinions, and read and summarize text. Learners will discuss and lead a discussion, make an effective
oral presentation, and actively participate in the session.
LNG 107 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ

3 (3-0-6)

Academic Reading and Writing
รายวิ ช านี้ มุ ง เน น การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นเชิ ง วิ ช าการสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
นานาชาติ การเรียนการสอนเนนการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ เพื่อให
ผูเรียนสามารถอาน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนได สามารถจับประเด็น และเลือกเฉพาะขอมูล
ที่ตองการได เพื่อเปนขอมูลประกอบการเขียน สามารถเขียนรายงานรูปแบบตางๆ ในสาขาวิชาของตน
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ได โดยใชขอมูลที่ไดจากการอาน การทดลอง ฯลฯ โดยใชวิธีการเขียนที่เนนกระบวนการ และใช
แหลงอางอิงไดอยางมีประสิทธิภาพ
The course aims at developing academic reading and writing skills necessary for learners in
international programs. The teaching and learning styles involve an integration of English into
learners’ content areas to enable them to read academic articles in their chosen fields. Learners will be
able to extract main points from the text, purposefully select required information to support their
writing, write different forms of reports in their fields, use information obtained from reading and their
own experiment in writing an essay, and effectively use references and citations throughout the
writing process.
LNG 108 การเรียนรูแบบอิงเนื้อหาวิชา

3 (3-0-6)

Content-based Language Learning
รายวิชานี้บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการคิด และการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เขากับเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ การเรียนการสอนเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารยผูสอนใน
ภาควิชาตนสังกัดของนักศึกษาและอาจารยภาษาอังกฤษ การเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความ
ยืดหยุนสูง ขึ้นอยูกับความตองการและความสนใจของผูเรียน รวมถึงภาควิชาตนสังกัดของนักศึกษา
This course is content-based. It integrates a variety of skills—listening, speaking, reading,
writing, thinking—and enables English language learning through content area learning. The
teaching requires cooperation from both content area teachers and the English language teacher to
design learning activities that are highly learner-centered and dynamic. The content depends on the
interest and needs of learners, or the requirements of the learners’ academic departments.
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MEE 111 เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-4)

Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อุปกรณเขียนแบบและการใช การประยุกตรูปเรขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบ
ออรโธกราฟกและการสเก็ตช การกําหนดขนาดมิติและโนต ภาพฉายออรโธกราฟกของจุด เสนระนาบ
และรูปทรง ภาพชวยของจุด เสนระนาบและรูปทรง การเขียนภาพ : การเขียนแบบภาพไอโซเมตริก
และภาพออบลีคและการสเก็ตช ภาพตัด และขอตกลงทางปฏิบัติ แบบและกระบวนการผลิต การ
กําหนดขนาดมิติของรูปลักษณมาตรฐาน การกําหนดขนาดมิตขิ องขนาด ตําแหนงและความสัมพันธ
ความหยาบของผิวงาน

ระบบงานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่อน

เกณฑความคลาดเคลื่อนทาง

เรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณยดึ ที่เปนเกลียว ลิ่มและสไปลน หมุดย้ําและการเชื่อม เฟอง สปริง การ
เขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิน้ และอื่นๆ แนะนําการใชโปรแกรมเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร
Instruments and their use. Applied geometry. Lettering. Orthographic drawing
and sketching. Dimensions and notes. Orthographic projection of points, lines, planes, and solids.
Auxiliary view : points and lines; planes and solids. Pictorial drawing : Isometric and oblique
drawing and sketching. Sections and conventional practice. Drawing and the shop. Dimensioning
standard features, dimensions of size, location and correlation. Surface texture. Fits and tolerance.
Geometric tolerance. Screw threads, threaded fasteners, keys and splines, rivets and welding. Gears.
Springs. Working drawing: assembly, details, Introduction to computer aided drafting
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MEE 214 กลศาสตรวิศวกรรม

3(3–0–6)

Engineering Mechanics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิตยศาสตร ระบบแรง และสมดุล การพิจารณาทั่วไป สําหรับ
โครงสราง ความเสียดทานและงานเสมือน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลวัต คิเนมาติคส และคิเนติคสของ
อนุภาค คิเนติคสของระบบอนุภาค และคิเนมาติคสของวัตถุเกร็ง
Introduction to statics, force system and equilibrium. General consideration on structure,
friction and virtual work. Introduction to dynamics, kinematics and kinetics of particles. Kinetics of
systems of rigid bodies.
MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1

3(3–0–6)

Calculus and Analytic Geometry I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน : ลิมิตของฟงกชัน การหาคาลิมิต ฟงกชันตอเนื่อง ทฤษฎี
คาสูงสุดและคาระหวางกลาง
อนุพันธ : แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ ปฏิกิริยานุพันธ อนุพันธของฟงกชันเชิงพีชคณิต
อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ กฎลูกโซ
การประยุกตอนุพันธ : ทฤษฎีของโรลล และทฤษฎีบทคาเฉลี่ย ความเวาและอนุพันธอันดับ
สอง การใชอนุพันธและลิมิตในการเขียนกราฟ การประยุกตปญหาคาสูงสุด และคาต่ําสุด การหา
อนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย ผลตางอนุพันธ
อินทิกรัลจํากัดเขต : แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส
คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ และอินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟงกชั่นลอการิทึม อนุพันธของฟงกชั่น
ลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟงกชั่นผกผันและอนุพันธของ bX
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อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันชี้กําลังที่นิยามในพจนของลอการิทึม ฟงกชันไฮเปอรโบ
ลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ กฎของโลปตาล
ระเบียบวิธีการอินทิเกรต : การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรตทีละสวน
การประยุกตอินทิเกรตจํากัดเขต : พื้นที่ ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเสนโคง
พื้นผิวของการหมุนอินทิเกรตไมตรงแบบ
Limits and continuous functions: limits of function, computation of limits, continuous
functions, the maximum-value theorem and the intermediate-value theorem.
Derivatives: basic concepts of the derivative, anti-derivative. Derivative of algebraic
functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule.
Applications of derivatives: Rolle’s theorem and mean-value theorem, concavity and
second derivatives, using the derivative and limits in sketching graph, applied maximum and
minimum problems, implicit differentiation, differentials.
The definite integral: basic concepts of definite integrals, Fundamental theorem of
calculus, properties of anti-derivatives and definite integrals. The number e, logarithmic functions,
derivatives of logarithmic functions. Natural logarithm defined as a definite integral, inverse
functions and the derivative of bx, derivatives of inverse trigonometric functions, related rates,
L’hopital’s rules.
Methods of integration: integration by substitution, integration by partial fractions.
Applications of the definite integrals: areas, volumes, centroids, work, arc length, areas of
surfaces of revolution, improper integrals.
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MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2

3(3–0–6)

Calculus and Analytic Geometry II
วิชาบังคับกอน : MTH 101
เสนโคงระนาบและพิกดั เชิงขั้ว : พื้นที่ในพิกัดเชิงขัว้ สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของ
สวนโคงและอัตราเร็วบนเสนโคง มุมระหวางเสนตรง เสนสัมผัส อนุพันธอันดับสอง และความโคง
ของเสนโคง จํานวนเชิงซอน กราฟของสมการ ฟงกชันและเสนโคงระดับ อนุพันธยอ ย ผลตางอนุพันธ
กฎลูกโซ จุดวิกฤต อนุพนั ธยอยอันดับสอง และคาสุดขีดสัมพัทธ อินทิเกรต จํากัดเขตบนบริเวณ
ระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกดั ฉาก ระบบพิกดั ทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก
อนุกรม : ลําดับ อนุกรม การทดสอบดวยอินทิกรัล การทดสอบดวยการเปรียบเทียบ และการ
ทดสอบดวยอัตราสวน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลูเขาแบบสัมบูรณ การกระจายทวินาม
อนุกรมกําลังสูงของ เทยเลอร อนุกรมฟูรเิ ยร ฟงกชันคาบ สูตรของออยเลอร การลูเขาของอนุกรม ฟูริ
เยร ฟูริเยรอินทิเกรต
Plane curve and polar coordinates: areas in the polar coordinate, parametric equations,
arc length and speed on a curve, the angle between a line and a tangent line, the second
derivative and the curvature of a curve. Complex numbers. Graph of equations. Functions and
level curves. Partial derivatives, differentials, the chain rule, critical points, second order partial
derivative and relative extreme, definite integrals over plane and solid regions.
Series: sequences, series, the integral test, the comparison test, the ratio test, the alternative
series and absolute convergence tests, binomial expansion, power series, the Taylor’s formula,
Fourier series, Periodic functions, the Euler formula, convergence of Fourier series, Fourier
integral.
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MTH 201 พีชคณิตเชิงเสนและเวกเตอรแคลคูลัส

3(3–0–6)

Linear Algebra and Vector Calculus
วิชาบังคับกอน : MTH 102
เวกเตอร: สเกลารและเวกเตอร การบวกเวกเตอร การคูณดวยสเกลาร ผลคูณภายในผลคูณ
เชิงเวกเตอร ผลคูณเชิงสเกลารสามชั้น
เมทริกซและตัวกําหนด: แนวคิดมูลฐานการบวกเมทริกซ การคูณดวยสเกลาร การคูณ เมท
ริกซ การสลับเปลี่ยนของเมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน คุณสมบัติทั่วไปของผลเฉลย ตัวผกผันของเมท
ริกซ ตัวกําหนด คาลําดับขั้นในพจนของตัวกําหนด กฎของคราเมอร คาเจาะจง และเวกเตอรเจาะจง
แคลลูลัสเชิงอนุพันธของเวกเตอร: สนามสเกลาร และสนามเวกเตอร แคลคูลัสของเวกเตอร
เสนโคง เสนสัมผัส ความยาวสวน โคงของเสนโคง และความบิดของเสนโคง อนุพนั ธระบุทิศทาง เกร
เดียนตของสนามสเกลาร เวกเตอรแนวฉาก ระนาบสัมผัส ไดเวอรเจนซของสนามเวกเตอร เคีรลของ
สนามเวกเตอร ระบบพิกัดเชิงเสนโคง
การอินทิเกรตเวกเตอร: อินทิกรัลตามเสน ทฤษฎีบทของกรีน อินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบท
ไดเวอรเจนซ ทฤษฎีบทของสโตกส
Vectros : Scalars and vectors, addition of vectors, multiplication by scalars. Inner
product. Vector product. Scalar triple product.
Matrices and determinants : basic concepts, addition of matrices, multiplication by
scalars, matrix multiplication, transpose of a matrix. Systems of linear equations, general properties
of solutions, Inverse of a matrix, Determinants, Rank in terms of determinants, Cramer’s rule, Givenvalues, given-vectors.
Vector differential calculus : Scalar fields and vector fields. vector calculus, curves,
tangent, arc length of a curve, velocity and acceleration, curvature and torsion of a curve. Directional
derivative. Gradient of scalar field. Divergence of a vector field. Curl of a vector field. curvilinear
coordinate.
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Vector integration : line integral, Green’s theorem, surface integral, divergence theorem,
Stoke’s theorem.
MTH 202 สมการเชิงอนุพนั ธ

3(3–0–6)

Differential Equations
วิชาบังคับกอน : MTH 201
แนวคิดมูลฐาน(ชนิด อันดับ และระดับชัน้ ) สมการอันดับหนึ่ง สมการแมนตรง และ
สมการไมแมนตรง ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต สมการอันดับสูง สมการเชิงเสน ผลเฉลยของสมการ
เชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่และตัวแปร เทคนิคการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงเสน ผล
เฉลยในรูปอนุกรมกําลัง ผลเฉลยของสมการไมเอกพันธ ฟงกชันเบสเซล สมการเชิงอนุพันธยอย
เบื้องตน การหาผลเฉลยโดยการแยกตัวแปร
Basic concepts (types, order, degree), first order equations, exact and non-exact equations,
integrating factors, higher order equations, linear equations, solution of linear equations with
constant coefficients and with variable coefficients, Laplace transforms technique, system of linear
equations, power series solution, solutions of nonhomogeneous equations, Bessel function,
introduction to partial differential equations, solution by separation of variables.
MTH 303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

3(2–2–4)

Numerical Methods
วิชาบังคับกอน : MTH 201 และ MTH 202
ตัวแทนจํานวนคอมพิวเตอรและการปดเศษ การประมาณคาในชวงอินทิเกรตเชิงตัวเลข
ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาฟงกชัน และการปรับ
ขอมูลผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดาและสมการเชิงอนุพนั ธยอย
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Computer number representation and roundoff, interpolation, numerical integration the
solution of nonlinear equations, the solution of system of linear equations; function approximation
and data fitting, the solution of ordinary and partial differential equations.
PHY 103 ฟสกิ สทั่วไป 1

3(3-0-6)

General Physics I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนนการประยุกตใชกฎตางๆ ทางฟสิกส เวกเตอร การเคลื่อนที่ใน ,-2 ,-1และ -3มิติ กฏ
การเคลื่อนของนิวตัน พลังงานและงาน โมเมนตัมเชิงเสน การหมุน ทอรกและโมเมนตัมเชิงมุม
สมดุลและการยืดหยุนของของไหล การสั่น คลื่นและเสียง อุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซ
Emphasized on the applications of the lows of physics. Vectors. Motions in 1-, 2-, and 3dimensions. Newton’s laws of motion. Energy and work. Linear momentum. Roration. Torque
and angular momentum. Equilibrium and elasticity. Fluids. Oscillations. Waves and sound.
Thermodynamics. The kinetic theory of gases.
PHY 104 ฟสกิ สทั่วไป 2

3(3-0-6)

General Physics II
วิชาบังคับกอน : PHY 103
เนนการประยุกตใชกฎตางๆ ทางฟสิกส สนามไฟฟา กฏของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา
กระแสไฟฟาและความตานทาน วงจรไฟฟา สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแส การเหนี่ยวนําและความ
เหนี่ ย วนํ า สมการของแมกซ เ วลล การออสซิ ล เลตทางแม เ หล็ ก ไฟฟ า และกฎของแอมแปร
กระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โฟตอนและคลื่นสสาร อะตอม
Emphasized on the applications of the laws of physics. Electric fields. Gauss’s law.
Electric potential. Capacitance. Current and resistance. Circuits. Magnetic fields due to currents.
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Induction and inductance. Maxwell’s equations. Electromagnetic oscillations and Ampere’s law.
Alternating current. Electromagnetic waves. Interference. Diffraction. Photon and matter waves.
Atoms.
PHY 191 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0–2–2)
General Physics Laboratory I
วิชาบังคับกอน : PHY 101/PHY 103 หรือ พรอมกับ PHY 101/PHY 103
การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 101/PHY 103
A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 101/PHY 103.
PHY 192 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
General Physics Laboratory II

1(0–2–2)

วิชาบังคับกอน : PHY 101/ PHY 103, PHY 102/ PHY 104 หรือ พรอมกับ PHY 102/ PHY 104

การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 102/ PHY 104
A laboratory course that accopaines the topics covered in PHY 102/ PHY 104.
PRE 290 การจัดองคกรและการบริหารงานอุตสาหกรรม

3(3–0–6)

Industrial Organization and Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการบริหารองคกร โครงสรางขององคกรในอุตสาหกรรม แนวความคิดของการ
ควบคุมคุณภาพ การวางแผนการจัดวางสิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนาผลิตภัณฑและการพยากรณ
ยอดขาย การควบคุมวัสดุ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด
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The nature of management. The structure of organization and the industrial
system. Quality Control concept. Facilities Planning. Product development and demand
forecasting. Material control. Financial Management. Marketing Management.
PRE 380 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

3(3–0–6)

Engineering Economics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
(สําหรับนักศึกษาที่มิใชนักศึกษาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน มูลคาเงินที่
เปลี่ยนตามเวลา การวัดเพื่อเปรียบเทียบโครงการเชิงเศรษฐศาสตร คาเสื่อมราคาและภาษีรายได การ
วิเคราะหการทดแทนทรั พยสินการตัด สินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การวิ เคราะห
จุดคุมทุน
Basic concepts in economic analysis. Cost concepts. Time value of money.
Measuring the worth of investment comparison of alternatives. Depreciation and income tax
consideration. Replacement analysis. Decision making under risk and uncertainly. Break-even
analysis.

119

