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1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
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2. ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อยอภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อยอภาษาอังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
B. Eng. (Chemical Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ซึ่ง
ตอ งอาศั ย ความรู ทางวิศ วกรรมเคมี การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อย างรวดเร็ ว ในป จ จุ บัน การ
ติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดน การเติบโตของเศรษฐกิจฐานความรู และกระแสตื่นตัวเรื่องพลังงานและ
สิ่ ง แวดล อ ม หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอใน
การประกอบวิชาชีพ และมีทักษะในดานตางๆ ที่เกื้อหนุนตอการประกอบวิชาชีพไมวาจะในประเทศหรือ
ตางประเทศ และความพรอมในการพัฒนาทักษะดังกลาว ดวยการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนใน
แผนการศึกษาที่ตนเองสนใจ อันไดแก การทําวิจัยอันเปนสิ่งจําเปนในการตอยอดเทคโนโลยีและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงหลักของความปลอดภัยและความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การทําสหกิจศึกษาซึ่งอาศัยความรวมมือของภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อแกโจทย
ปญหาจริงและเพิ่มพูนประสบการณสําหรับในวิชาชีพ และการเลือกเรียนวิชาโทเพื่อเพิ่มทักษะในสาขา
อื่นและนําความรูดานวิศวกรรมเคมีไปสรางบูรณาการกับศาสตรในสาขาอื่น ดังนั้นดวยแผนการศึกษาที่
ยืดหยุนและความหลากหลายของวิชาเลือกที่ทันสมัย ประกอบกับการปลูกฝงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลัก สูต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนี้มุงหวังที่จ ะผลิต บัณ ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาหาความรูในดานตาง ๆ ที่ตนเองสนใจตอไปได และเปน
บัณฑิตที่จะเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตอไป
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4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูค วามสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมเคมี
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานไดหลากหลาย หมั่นแสวงหาความรู
และสามารถปรับตัวไดตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารใหผอู ื่นเขาใจไดดี
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ไดเปนอยางดี
(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร คํานึงถึงสังคมและสวนรวม
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคั ด เลื อ กผู เ ข า ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึก ษาขั้น อุด มศึกษา สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปน
สองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มี
ระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตให
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special Project นัก ศึก ษาใชเวลาฝก ปฏิบัติ (ภายใตก ารควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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9. ระยะเวลาการศึกษา
หลัก สูต รการศึก ษาชั้น ปริญญาตรีข องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใ นภาคปกติเปน หลัก สูต ร 4 ป
นักศึกษาจะตองใชระยะเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชระยะเวลาศึกษา อยางนอย
7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 ขอ 11,
12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

12. อาจารยผูสอน
12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา
ผูชวยศาสตราจารย
โปรดปราน สิริธีรศาสน
M.Sc. (Chemical Engineering)
B.Sc. (Chemical Technology),
อาจารย
ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ
M.Eng.(Chemical Engineering)
B.Sc. (Chemical Engineering),
อาจารย
หาญพล พึ่งรัศมี
Ph.D. (Environmental Engineering)
M.Eng. (Environmental Technology and
Management Cleaner Production)
B.Eng. (Chemical Engineering)
อาจารย
วรณี แพงจันทึก
D.Eng.(Chemical Engineering)
M.Eng.(Chemical Engineering)
B.Eng. (Chemical Engineering)
Prof.
Junjiro Kawasaki
D.Eng.(Chemical Engineering)
M.Eng.(Chemical Engineering)
B.Eng. (Chemical Engineering)
ลําดับที่ 1– 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก
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13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
2552
2553
2554
80
80
80
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

80
-

80

80
80

160
-

240
-

2555
80

2556
80

80
80
80
320
80

80
80
80
320
80

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูแลว ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. หองสมุด
หองสมุดศูนยรังสิต และ Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หองสมุดศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 39,967 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
คณิตศาสตรและสถิติ
1,538
3,530
5,068
เทคโนโลยีการเกษตร
3,837
1,624
5,461
คอมพิวเตอรศาสตร
6,977
4,913
11,890
เทคโนโลยีชีวภาพ
3,314
3,696
7,010
ฟสิกส
1,388
2,054
3,442
เคมี
1,131
1,308
2,439
เทคโนโลยีชนบท
1,238
540
1,778
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
837
856
1,693
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
902
284
1,186
รวม
21,162
18,805
39,967
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 15,807 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2,057
2,559
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1,340
677
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2,302
2,660
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
68
87
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1,906
2,151
รวม
7,673
8,134

รวม
4,616
2,017
4,962
155
4,057
15,807

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 491 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
วิศวกรรมศาสตร
269
222
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ฐานขอมูลออนไลน

จํานวน 23

ฐาน

Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 9,213 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
248
796
1,044
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
207
463
670
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
374
549
923
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
140
542
682
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
275
607
882
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302
511
813
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
1,196
762
1,958
8. อื่นๆ
1,837
404
2,241
รวม
4,579
4,634
9,213
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 143 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
24
51
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7
2
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3
2
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7
2
6. วิศวกรรมทั่วไป
31
รวม
86
57

รวม
75
14
9
5
9
31
143

16. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชา
ตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้
30
หนวยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ
110
หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
27
หนวยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17
หนวยกิต
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
10
หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
83
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
63
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
20
หนวยกิต
6
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
17.2 ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 รวม 21 หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3
หนวยกิต
TU 156 Introduction to computers and programming
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หมวดภาษา
ท. 161 การใชภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1.2 สวนที่ 2 รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
3
หนวยกิต
SC 123 Fundamental Chemistry
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
หนวยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
3
หนวยกิต
EL 202 English For Work
และบังคับเลือก 1 วิชา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3
หนวยกิต
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2
หนวยกิต
CE 106 Communication and Presentation Technique
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
3
หนวยกิต
LA209 Civil and Commercial Law
น. 246 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3
หนวยกิต
LA246 Introduction to Intellectual Property
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน
3
หนวยกิต
BA 291 Introduction of Business
ทอ. 201 หลักการบริหาร
3
หนวยกิต
HO 201 Principles of Management
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3
หนวยกิต
EC 213 Introductory Microeconomics
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2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน

110
27

หนวยกิต
หนวยกิต

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 133 Physics for Engineers I
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 134 Physics for Engineers 2
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 183 Physics for Engineers Laboratory I
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
MA111 Fundamentals of Calculus
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
MA214 Differential Equation

17

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
ME 100 Engineering Graphics
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
CE 100 Ethics for Engineers
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
IE 121 Engineering Materials
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
IE 261 Engineering Statistics

10

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต
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2.2 วิชาเฉพาะสาขา
83
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา รวม 83 หนวยกิต ดังตอไปนี้
63
2.2.1 วิชาบังคับ
วิชาบังคับในสาขา
57
วค. 200 เคมีวิเคราะห
3
AE 200 Analytical Chemistry
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส
3
AE 201 Physical Chemistry
วค. 202 เคมีอินทรีย
3
AE 202 Organic Chemistry
วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
3
AE 205 Material and Energy Balances
วค. 213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 1 3
AE 213 Chemical Engineering Thermodynamics I
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคมี 3
AE 233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
1
AE 284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I
วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
1
AE 285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II
วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 2 3
AE 314 Chemical Engineering Thermodynamics II
วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา
3
AE 315 Reaction Engineering
วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
3
AE 323 Chemical Engineering Safety
วค. 334 การถายโอนมวล
3
AE 334 Mass Transfer
วค. 335 กระบวนการแยก
3
AE 335 Separation Processes
วค. 351 การถายเทความรอน
3
AE 351 Heat Transfer
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
3 หนวยกิต
และการเยี่ยมชมโรงงาน
AE 371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips
วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเคมี 3 หนวยกิต
AE 373 Chemical Engineering Management and Economics
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
1 หนวยกิต
AE 381 Chemical Engineering Laboratory I
วค. 391 การฝกงาน
1 หนวยกิต
AE 391 Industrial Training
วค. 422 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
3 หนวยกิต
AE 422 Industrial Waste Treatment
วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม 3 หนวยกิต
AE 461 Process Dynamics and Control
วค. 474 การออกแบบกระบวนการผลิต
3 หนวยกิต
และการออกแบบโรงงาน
AE 474 Chemical Process and Plant Design
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
1 หนวยกิต
AE 482 Chemical Engineering Laboratory II
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
1 หนวยกิต
AE 491 Chemical Engineering Seminar
6 หนวยกิต
วิชาบังคับนอกสาขา
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3 หนวยกิต
LE 209 Introduction to Electrical Engineering
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร
3 หนวยกิต
CE 202 Engineering Mechanics - Statics
2.2.2 วิชาเลือก
20
หนวยกิต
1) เลือกศึกษารายวิชาเลือกในสาขา และนอกสาขา 11 หนวยกิต
จากรายวิชา ดังไปนี้
วิชาเลือกในสาขา
วค. 306 เคมีอนินทรีย
2 หนวยกิต
AE 306 Inorganic Chemistry
วค. 317 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
2 หนวยกิต
AE 317 Catalysis Engineering
11

วค. 326
AE 326
วค. 327
AE 327
วค. 328
AE 328
วค. 329
AE 329
วค. 346

การปองกันมลพิษ
2
Pollution Prevention
ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี
2
Biology for Chemical Engineering
วิศวกรรมชีวเคมี
2
Biochemical Engineering
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
2
Life Cycle Assessment
เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหม
2
ของพลาสติกและของเหลือใช
AE 346 Plastic and Waste Recycling Technology
วค. 347 เคมีวัสดุขนั้ สูง
2
AE 347 Advanced Material Chemistry
วค. 348 เทคโนโลยีการกัดกรอน
2
AE 348 Corrosion Technology
วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
2
AE 349 Introductory Nanotechnology
วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม
2
AE 356 Environmental Combustion
วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม
2
AE 357 Petroleum Technology
วค. 358 กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
2
AE 358 Natural Gas Processing
วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
2
AE 359 Petrochemical Industry
วค. 368 การออกแบบการทดลองสําหรับ
2
งานทางวิศวกรรมเคมี
AE 368 Design of Experiments for Chemical Engineering
วค. 369 การจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2
AE 369 Chemical Engineering Process Simulation
วค. 406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1
2
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

วค. 407
AE 407
วค. 416
AE 416
วค. 427
AE 427
วค. 447
AE 447
วค. 466
AE 466
วค. 467
AE 467
วค. 477
AE 477
วค. 507
AE 507
วค. 508
AE 508

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2
2 หนวยกิต
Special Topics in Chemical Engineering II
การออกแบบหนวยปฏิกรณ
2 หนวยกิต
Chemical Engineering Reactor Design
มลพิษทางอากาศ
2 หนวยกิต
Air Pollution
เทคโนโลยีพอลิเมอร
2 หนวยกิต
Polymer Technology
วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคมี 2 หนวยกิต
Mathematical Techniques for Chemical Engineering
เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี 2 หนวยกิต
Optimization for Chemical Engineering
การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 2 หนวยกิต
Ecodesign
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3
2 หนวยกิต
Special Topics in Chemical Engineering III
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4
2 หนวยกิต
Special Topics in Chemical Engineering IV

วิชาเลือกนอกสาขา
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
1
LE 203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory
วอ. 425 วิศวกรรมพอลิเมอร
3
IE 425 Polymer Engineering
สษ. 210 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 1
3
EL 210 English for Engineering 1
สษ. 310 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 2
3
EL 310 English for Engineering 2
สษ. 410 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3
3
EL 410 English for Engineering 3
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
3
MA 131 Applied Linear Algebra
ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
3
MA 251 Numerical Methods and Application
13

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 9 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.1) วิชาวาดวยการวิจัย
9 หนวยกิต
วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี 3 หนวยกิต
AE 586 Writing Chemical Engineering Articles
วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
3 หนวยกิต
AE 596 Research for Undergraduates I
วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
3 หนวยกิต
AE 597 Research for Undergraduates II
2.2) วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
9 หนวยกิต
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
3 หนวยกิต
AE 598 Preparation for Co-operative Education
in Chemical Engineering
วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
6 หนวยกิต
AE 599 Co-operative Education in Chemical Engineering
2.3) วิชาเลือก
9 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาจากสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีก 9 หนวยกิต โดยวิชาเหลานั้นตอง
ถูกกําหนดใหเปนวิชาโทและอยูในสาขาวิชาเดียวกัน เมื่อนักศึกษาศึกษา
วิชาจนครบ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชา
ใดก็ตาม นักศึกษามีสิทธิไดรับวิชาโทในสาขานั้น ๆ
6
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
นัก ศึก ษาอาจเลือกศึ ก ษาวิช าใดก็ไ ดที่เป ด สอนในมหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร
เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา และ
วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา” ทั้งนี้ ควร
เลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต
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17.3 หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้
1. กําหนดรหัสไว 5 ตัว โดยที่ 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร 3 ตัวหลังเปนตัวเลข
2. ตัวอักษร 2 ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชา ใช “วค.” (AE) แทนวิศวกรรมเคมี
3. ตัวเลข 3 ตัวหลังมีหลักเกณฑดังนี้
หลักรอย หมายถึง
หลักสิบ หมายถึง
เลข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หลักหนวย
0–5
6- 9

ชั้นป คือ วิชาที่มีความยากงายตามลําดับในหลักสูตรชั้น
ปริญญาตรี จะมีเลข 1,2,3,4 และ 5
หมวดวิชา
โดยแบงออกเปนหมวดตางๆ ดังนี้

ความหมาย
หมวดวิชาเคมีพื้นฐาน หัวขอพิเศษ
หมวดวิชาพลศาสตรความรอน (เธอรโมไดนามิกส) ปฏิกิริยาเคมี
หมวดวิชาสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ชีวเคมี
หมวดวิชากลศาสตรของไหล ถายโอนมวล กระบวนการแยกสาร
หมวดวิชาวัสดุศาสตร โพลิเมอร
หมวดวิชาการถายเทความรอน การเผาไหม
หมวดวิชาคณิตศาสตร
หมวดวิชาการจัดการ การออกแบบ
หมวดวิชาปฏิบัติการ
หมวดวิชาการฝกงาน สัมมนาและวิจัย
หมายถึง
ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา โดย
หมายถึง
วิชาบังคับของสาขาวิชา
หมายถึง
วิชาเลือก
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17.4 รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีดังตอไปนี้
วค. 106
AE 106
วค. 200
AE 200
วค. 201
AE 201
วค. 202
AE 202
วค. 205
AE 205
วค. 211
AE 211
วค. 213
AE 213
วค. 233
AE 233
วค. 284
AE 284
วค. 285
AE 285
วค. 306
AE 306
วค. 314
AE 314
วค. 315
AE 315
วค. 317
AE 317
วค. 323
AE 323
วค. 326
AE 326

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Energy
เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
เคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
Physical Chemistry
เคมีอินทรีย
3 (3-0-6)
Organic Chemistry
สมดุลมวลสารและพลังงาน
3 (3-0-6)
Material and Energy Balances
เธอรโมไดนามิกส
3 (3-0-6)
Thermodynamics
เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
3 (3-0-6)
Chemical Engineering Thermodynamics I
กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Fluid Mechanics for Chemical Engineering
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II
เคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
Inorganic Chemistry
เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
3(3-0-6)
Chemical Engineering Thermodynamics II
วิศวกรรมปฏิกิริยา
3(3-0-6)
Reaction Engineering
วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
2(2-0-4)
Catalysis Engineering
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Chemical Engineering Safety
การปองกันมลพิษ
2(2-0-4)
Pollution Prevention
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(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี
AE 327 Biology for Chemical Engineering
วค. 328 วิศวกรรมชีวเคมี
AE 328 Biochemical Engineering
วค. 329 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
AE 329 Life Cycle Assessment
วค. 334 การถายโอนมวล
AE 334 Mass Transfer
วค. 335 กระบวนการแยก
AE 335 Separation Processes
วค. 346 เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมของพลาสติกและของเหลือใช
AE 346 Plastic and Waste Recycling Technology
วค. 347 เคมีวัสดุขั้นสูง
AE 347 Advanced Material Chemistry
วค. 348 เทคโนโลยีการกัดกรอน
AE 348 Corrosion Technology
วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
AE 349 Introductory Nanotechnology
วค. 351 การถายเทความรอน
AE 351 Heat Transfer
วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม
AE 356 Environmental Combustion
วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม
AE 357 Petroleum Technology
วค. 358 กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
AE 358 Natural Gas Processing
วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
AE 359 Petrochemical Industry
วค. 368 การออกแบบการทดลองสําหรับ งานทางวิศวกรรมเคมี
AE 368 Design of Experiments for Chemical Engineering
วค. 369 การจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
AE 369 Chemical Engineering Process Simulation
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วค. 371
AE 371
วค. 373
AE 373
วค. 381
AE 381
วค. 391
AE 391
วค. 406
AE 406
วค. 407
AE 407
วค. 416
AE 416
วค. 422
AE 422
วค. 427
AE 427
วค. 447
AE 447
วค. 461
AE 461
วค. 466
AE 466
วค. 467
AE 467
วค. 474
AE 474
วค. 477
AE 477
วค. 482
AE 482

กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี และการเยี่ยมชมโรงงาน
Chemical Process Engineering and Industrial Trips
การจัดการและเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Management and Economics
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Laboratory I
การฝกงาน
Industrial Training
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1
Special Topics in Chemical Engineering I
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2
Special Topics in Chemical Engineering II
การออกแบบหนวยปฏิกรณ
Chemical Engineering Reactor Design
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Treatment
มลพิษทางอากาศ
Air Pollution
เทคโนโลยีพอลิเมอร
Polymer Technology
พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม
Process Dynamics and Control
วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคมี
Mathematical Techniques for Chemical Engineering
เทคนิคการหาคาทีเ่ หมาะสมทางวิศวกรรมเคมี
Optimization for Chemical Engineering
การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน
Chemical Process and Plant Design
การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
Ecodesign
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Laboratory II
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-240-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3 (3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วค. 491
AE 491
วค. 507
AE 507
วค. 508
AE 508
วค. 586
AE 586
วค. 596
AE 596
วค. 597
AE 597
วค. 598
AE 598
วค. 599
AE 599

สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
1(0-3-0)
Chemical Engineering Seminar
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3
2(2-0-4)
Special Topics in Chemical Engineering III
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4
2(2-0-4)
Special Topics in Chemical Engineering IV
การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี
3(0-3-6)
Writing Chemical Engineering Articles
การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
3(0-3-6)
Research for Undergraduates I
การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
3(0-3-6)
Research for Undergraduates II
การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
3(0-160-0)
Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering
สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
6(0-768-0)
Co-operative Education in Chemical Engineering
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17.5 แผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีไว ดังนี้
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

วย. 100
ค. 111
วก. 100
มธ. 156

จริยธรรมสําหรับวิศวกร
แคลคูลัสพื้นฐาน
กราฟกวิศวกรรม หรือ
คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
วท. 123 เคมีพื้นฐาน

ภาคการศึกษาที่ 2

0 หนวยกิต สษ. xxx
3 หนวยกิต วอ. 121
3 หนวยกิต วก. 100
มธ. 156
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต ค. 112

วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
3 หนวยกิต วท. 134
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 หนวยกิต วท. 184
วท. 183 ปฏิบัตกิ ารฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1 หนวยกิต วย. 101
ท. 161 การใชภาษาไทย
สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3 หนวยกิต มธ. 130
3 หนวยกิต

รวม

20 หนวยกิต รวม
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ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วัสดุวิศวกรรม 1
กราฟกวิศวกรรม หรือ
คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส
ประยุกต
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร
สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วค. 200 เคมีวิเคราะห
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส

3 หนวยกิต วค. 202
3 หนวยกิต วค. 213

วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน

3 หนวยกิต วค. 233

วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรม
เคมี 1
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร

1 หนวยกิต วค. 285

xx.xxx

รวม

3 หนวยกิต วฟ. 209
3 หนวยกิต วย. 202
วอ. 261
ไมนอยกวา xx.xxx
2 หนวยกิต

วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.209,
น.246, พบ.291, ทอ.201, และ
ศ.213
16 – 18 หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีอินทรีย
3 หนวยกิต
เธอรโมไดนิกสสําหรับวิศวกรรม 3 หนวยกิต
เคมี 1
กลศาสตรของไหลสําหรับ
3 หนวยกิต
วิศวกรรมเคมี
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรม 1 หนวยกิต
เคมี 2
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3 หนวยกิต
กลศาสตรวิศวกรรม-สถิตยศาสตร 3 หนวยกิต
สถิติวิศวกรรม
3 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
ไมนอยกวา
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.209, 2 หนวยกิต
น.246, พบ.291, ทอ.201, และ
ศ.213
19 – 21 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
วค. 314
วค. 315
วค. 351
วค. 371
วค. 373
มธ. 120

ภาคการศึกษาที่ 1
เธอรโมไดนามิกสสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2
วิศวกรรมปฏิกิริยา
การถายเทความรอน
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและ
การเยี่ยมชมโรงงาน
การจัดการและเศรษฐศาสตร
วิศวกรรมเคมี
สหวิทยาการสังคมศาสตร

xx. xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
3 หนวยกิต วค. 334 การถายโอนมวล

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
3 หนวยกิต วค. 335 กระบวนการแยก
3 หนวยกิต วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต

3 หนวยกิต สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต xx.xxx

4 หนวยกิต

3 หนวยกิต xx.xxx
21 หนวยกิต รวม

วิชาเลือก (วค., วอ.,วฟ., สษ.)
รวม
วิชาเลือกเสรี

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
1 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง)
1 หนวยกิต

วค. 391 การฝกงาน
รวม
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3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วค. 422 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม

3 หนวยกิต วค. 597

วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการและการ
ควบคุม

3 หนวยกิต วค. 586

วค. 474 การออกแบบกระบวนการผลิตและ
การออกแบบโรงงาน
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2

3 หนวยกิต วค. 599

วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี

1 หนวยกิต xx. xxx

วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2)
xx. xxx วิชาเลือกที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.3)
xx. xxx วิชาเลือก (วค., วอ.,วฟ., สษ.)
หนวยกิตรวม
รวม

3 หนวยกิต

1 หนวยกิต xx. xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรม
เคมี
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2)
วิชาเลือกที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.3)
วิชาเลือกที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.3)

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
7 หนวยกิต
21 หนวยกิต
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รวม

6 หนวยกิต

17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 วิชาบังคับ
วค. 200 เคมีวิเคราะห
3 (3-0-6)
AE 200 Analytical Chemistry
วิชาบังคับกอน: หลักการคํานวณพื้นฐานในวิชาเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงน้ําหนัก การวิเคราะหเชิงปริมาตร
การไตเตรตแบบตางๆ ทฤษฎีควอนตัมและหลักการของเครื่องมือวิเคราะหแบบตางๆ
Fundamental of calculation in analytical chemistry. Gravimetric analysis. Volumetric analysis.
Titrations. Quantum chemistry and principles of selected analytical instrument.
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส
3 (3-0-6)
AE 201 Physical Chemistry
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานทางเธอรโมไดนามิกส ฟงกชันตางๆ ทางเธอรโมไดนามิกส การแยกดวยการกลั่นและ
การสกัด สมดุลเคมี เคมีไฟฟา จลนศาสตรของปฏิกิริยา ปรากฏการณดูดซับ ลักษณะของผลึก
Fundamental of thermodynamics. Thermodyanamic functions. Electrochemistry. Chemical
kinetics. Adsorption. Lattice.
วค. 202 เคมีอินทรีย
3 (3-0-6)
AE 202 Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน : การสรางพันธะในสารอินทรีย วิธีเรียกชื่อสารอิน ทรีย ลัก ษณะของปฏิกิริยาที่เกิด ขึ้น ในหมู
สารอินทรีย กลไกการเกิด ปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ผลกระทบดานอินดัคทีฟ ดานสเตอริค และดาน เร
โซแนนซ ปฏิ กิริยานิว คลิ โ อฟลิค ซับสติติว ชัน ปฏิ กิริยานิว คลิ โ อฟลิค แอดดิชัน ปฏิกิริ ย าอิลิมิเนชั น
ปฏิกิริยาอิเลคโตรฟลิคแอดดิชัน และปฏิกิริยาอิเลคโตรฟลิคซับสติติวชัน
Bonding in organic molecules. Classes and nomenclature of organic compounds.
Characteristic reactions of organic compounds. Reaction mechanism. Stereochemistry. Inductive
effect, steric effect, and resonance effect. Nucleophilic addition and substitution. Elimination reaction.
Electrophilic addition and substitution.
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วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
3 (3-0-6)
AE 205 Material and Energy Balances
วิชาบังคับกอน : การคํานวณสมดุลมวลสารเบื้องตน สําหรับกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่มีปฏิกิริยาเคมีและไมมี
ปฏิกิริยาเคมี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยปฏิบัติการที่สําคัญ การหาและการคํานวณขอมูลพื้นฐานที่
ตองใชสํา หรับการทําสมดุล มวลสารและพลัง งาน การนําความรูพื้น ฐานทางเธอรโ มไดนามิก สม า
ประยุกตใชในการทําสมดุลมวลสารและพลังงาน
Elementary principles of material and energy balances for chemical processes, both with and
without chemical reactions. Fundamentals of selected unit operations. Collection, determination, and
calculations of data required for material and energy balances. Applications of fundamental
thermodynamic principles on material and energy balance problems.
วค. 211 เธอรโมไดนามิกส
3 (3-0-6)
AE 211 Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : แนะนําสัญลักษณตางๆ ที่ใชในวิชาเธอรโมไดนามิกส คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สมการสภาวะ
ของกาซอุดมคติและกาซจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเธอรโมไดนามิกส กฎขอที่หนึ่ง
และสองทางเธอรโมไดนามิกส เอนโทรป การประยุกตกฎขอที่หนึ่ง กฎขอที่สองทางเธอรโมไดนามิกส
และเอนโทรป การคํานวณทางเธอรโมไดนามิกสของกระบวนการจริง
(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
Introduction to thermodynamics and engineering thermodynamics. Definitions of some
technical terms related to engineering thermodynamics. Properties of pure substances. Equation of state
of ideal and real gases. Compressibility. Thermodynamic diagrams and tables. First law of
thermodynamics for closed system and for control volume. Second law of thermodynamics. Entropy.
Applications of first law, second law and entropy on thermodynamics. Calculations for real processes.
(For students outside the Department of Chemical Engineering)
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วค. 213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
3 (3-0-6)
AE 213 Chemical Engineering Thermodynamics I
วิชาบังคับกอน : กฎขอที่หนึ่งทางเธอรโมไดนามิกสสําหรับระบบปด ลักษณะของกาซในอุดมคติ พฤติกรรมและ
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ การประยุกตใชกฎขอที่หนึ่งทางเธอรโมไดนามิกสในระบบเปด กฎขอที่สอง
ทางเธอรโมไดนามิกส เอนโทรป วัฏจักรคารโนต ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น การประยุกตใช
สมการและอนุพันธของสมการยอยทางเธอรโมไดนามิกส
The first law of thermodynamics for closed systems. Ideal gas behavior. Properties of pure
substances. Equation of state for ideal and real gases. Applications of the first law to open systems.
The second law of thermodynamics. Entropy. Carnot cycle. Heating and cooling systems. Applications
of thermodynamic equations.
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
AE 233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 214
สถิตยศาสตรของของไหล ของไหลกดอัดไดและกดอัดไมได สมดุลมวล สมดุลโมเมนตัม และ
สมดุลพลังงาน ทั้งของระบบมหภาคและระบบอนุพันธ ลักษณะการไหลในทอ การไหลผานวัตถุจมและ
การไหลผานตัวกลางที่มีรูพรุน สมการของเนเวียร-สโตคส ทฤษฎีชั้นขอบเขตเบื้องตน การไหลของสาร
ประเภทนอน-นิว โตเนียน สมการของเบอรนิว ลีย หลัก การของเครื่องมือวัด อัต ราการไหล ปม การ
ตกตะกอน การกวน และการกรอง
Fluid statics. Compressible and incompressible fluids. Mass, momentum, and energy balances
for macroscopic and microscopic systems. Flow in pipes. Flow around submerged objects. Flow
through porous media. Navier-Stoke equations. Introduction to boundary layer theory. Flow of nonNewtonian fluids. Bernoulli’s Equation. Fluid flow measurement. Pump and other fluid-moving
machines. Sedimentation. Agiation. Filtration.
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
1 (0-3-0)
AE 284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I
วิชาบังคับกอน : การวิเ คราะหเ ชิง ปริ มาณ ทั้ งในแงน้ํ าหนัก และในแงป ริม าตรโดยอาศั ย ปฏิกิ ริย ากรด-เบส
ปฏิกิริยาเกิดตะกอน และปฏิกิริยารีดอกซ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ หัวขอการทดลองทางเคมี ฟสิกัล
เชน การหาเอนธาลปของปฏิกิริยา จลนศาสตรของปฏิกิริยาเคมี และการหาคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
Selected topics in gravimetric analysis, volumetric analysis (including acid-base, precipitation,
and oxidation-reduction titrations), and qualitative analysis. Selected topics in physical chemistry such
as thermodynamics (enthalpy of reaction, chemical equilibrium, and chemical kinetics)
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วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
1 (0-3-0)
AE 285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 284
การสังเคราะหสารอินทรียและการแยกสารอินทรียโดยใชกระบวนการตางๆ เชน การตกผลึก การ
กรอง การสกัด และการกลั่น
Selected topics in organic synthesis and separation of organic compounds using processes such
as crystallization, extraction, and distillation.
วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
3 (3-0-6)
AE 314 Chemical Engineering Thermodynamics II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 213 หรือ วค. 211
สมบัติทางเธอรโมไดนามิกสสําหรับสารบริสุทธและของผสม ความสัมพันธระหวางสมบัติทาง
เธอรโมไดนามิกสตาง ๆ เธอรโมไดนามิกสสําหรับสารละลายแบบตาง ๆ สมดุลระหวางสถานะ สมดุล
ของปฏิกิริยาเคมี
Thermodynamic properties of pure substances and mixtures. Thermodynamic property relations.
Thermodynamics of various types of solutions. Phase equilibria. Chemical reaction equilibria.
วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา
AE 315 Reaction Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 111

3 (3-0-6)

การสรางและการนําไปใชของทฤษฎีจลนพลศาสตรทางเคมีรวมทั้งทฤษฎีการชนกัน และทฤษฎี
การเปลี่ยนสถานะ การตีความขอมูลอัต ราเร็ว ทางเคมีและขอมูลสมรรถนะการเลือกในระบบปฏิกิริย า
เอกพัน ธุ ออกแบบและหาขนาดเครื่องปฏิก รณทางเคมีที่เปน อุด มคติและไมเปนอุดมคติ การแจกแจง
เรซิเดนซไทมสําหรับเครื่องปฏิกรณทางเคมี ออกแบบเครื่องปฏิกรณของระบบที่อุณหภูมิไมคงที่ บทนํา
เรื่องจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาที่มีการเรงปฏิกิริยาบนพื้นผิวและขอจํากัดการถายโอนมวล
Development and application of the theory of chemical kinetics including collision and
transition state. Interpretation of chemical rate and selectivity data in homogeneous reaction systems.
Design and sizing of ideal and non-ideal chemical reactors. Distributions of residence times for
chemical reactors. Reactor design of non-isothermal systems. Introduction to kinetics of surfacecatalyzed reactions and mass-transfer limitation.
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วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
AE 323 Chemical Engineering Safety
วิชาบังคับกอน : หลักการความปลอดภัยและการปองกันความสูญเสียในโรงงาน ตัวอยางอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
ในโรงงานเคมี อันตรายของสารเคมีที่มีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม ขอบังคับตางๆ วิธีการปองกัน วิธีการ
ควบคุมในการใชและการเก็บรักษาสารเคมี อุปกรณปองกันตัว การใชวิธีการวิเคราะหแบบ HAZOP การ
ประมาณปริมาณปนเปอน ความเสี่ยงในสถานที่ทํางาน การประยุกตใชหลักการทางปรากฏการณนําพาใน
การทํานายผลกระทบระยะยาวอันเนื่องจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม
Principles of safety and loss prevention in plant. Types of accidents in chemical plants.
Chemical Exposure to people and environment. Information on regulation, prevention and control of
chemical hazards during operations and storage. Instrumentation for safe operations. HAZOP Analysis
for Safety. Dispersion calculations. Risk in the workplace. Applications of transport phenomena to
predicting long-term effects of chemical pollutants on environmental quality.
วค. 334 การถายโอนมวล
3 (3-0-6)
AE 334 Mass Transfer
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205 และ ค. 214
การทําสมดุลมวลสารแบบมหภาคและแบบเฉพาะสาร กลไกการถายโอนมวล กฎของฟกค การ
แพรในสภาวะคงตัว สัมประสิทธิ์การถายโอนมวลและการถายโอนมวลที่พื้นผิว ปรากฏการณการถาย
โอนมวลและความรอนพรอมกัน ปรากฏการณการถายโอนมวลและการเกิดปฏิกิริยาพรอมกัน อุปกรณที่
ใชการถายโอนมวล การดูดซึม การดูดซับ การทําชื้น หอลดอุณหภูมิ การทําแหง การทําระเหย เทคนิค
ฟลูอิไดเซชัน การแยกโดยเยื่อบาง
Macroscopic mass balance and component balance. Mechanism of mass transfer. Fick’s first
law of diffusion. Steady diffusion. Mass transfer coefficient and interfacial mass transport.
Simultaneous heat and mass transfer. Mass transfer with a chemical reaction. Mass transfer equipment.
Absorption. Adsorption. Humidification. Cooling tower. Drying. Evaporation. Fluidization. Membrane
separation.
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วค. 335 กระบวนการแยก
3 (3-0-6)
AE 335 Separation Processes
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205
ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับกระบวนการแยก บนพื้นฐานของสมดุลสถานะ และกระบวนการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา เนนการวิเคราะหและการคํานวณกระบวนการแยกตางๆ ที่เปนขั้น และที่ไหลสวน
ทาง เชน กระบวนการกลั่น และกระบวนการสกัด
Introduction to separation processes based on phase equilibria, and rate processes. Emphasis
on analysis and modeling of separation processes. Staged and countercurrent operations such as
distillation and extraction.
วค. 351 การถายเทความรอน
3 (3-0-6)
AE 351 Heat Transfer
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 233
ทฤษฏีและการประยุกตใชปรากฏการณการถายเทความรอนโดยเปรียบเทียบกับสมการการถายเท
ของโมเมนตัม กฎของฟูเรียร การนําความรอนในสภาวะคงตัวและไมค งตัว การถายเทความรอนจาก
พื้นผิวตอขยาย สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การเดือดและการควบแนน
การแผรังสีความรอนและการพาความรอน
Theories and applications of heat transport phenomena, emphasizing analogies and contrasts to
momentum transport. Fourier’s law. Steady and transient thermal conduction. Heat transfer from
extended surfaces. Heat transfer coefficients. Heat exchangers. Condensation and boiling. Radiation
and convection.
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน
3(3-0-6)
AE 371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips
วิชาบังคับกอน : กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ในดานวัตถุดิบ พลังงาน อุปกรณที่ใชใน
โรงงาน ความปลอดภัยในโรงงานและผลกระทบของโรงงานตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับการเยี่ยมชม
โรงงานอุตสาหกรรม
Topics including various kinds of chemical processes, raw materials, energy supplies, types of
unit operations. Plant safety and environmental implications in processes. Site visits for various
industries to gain perspective knowledge of chemical processes.
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วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตรวศิ วกรรมเคมี
3 (3-0-6)
AE 373 Chemical Engineering Management and Economics
วิชาบังคับกอน : การบริหารในการทํางานจริงในองคกรที่มีเครื่ องจักรกล โดยเฉพาะในโรงงานหรือโรงงานที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเคมี โดยใชวิธีการแกไขปญหาตางๆ ทั้งแบบเชิงปริมาณ เชิงประหยัด และแบบเปน
ระบบ หัวขอในการศึกษารวมถึงการคํานวณคาของเงิน ตามกาลเวลา การประมาณคาอุปกรณและการ
วิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมเคมีในเชิงเศรษฐศาสตร การเสื่อมราคา ยุทธศาสตรเชิงพาณิชย และการ
แขงขันระหวางประเทศ การวิเคราะหเชิงเสน การตัดสินใจ การบริหารสินคาคงคลัง การทํานายอนาคต การ
บริหารจัดการ การบริหารจัดการวัตถุดิบ และหัวขออื่นๆ ที่นาสนใจ
Studies of practical aspects of management with production facility, especially for chemical
and related industries, by utilizing the quantitative, economical and system approaches. The topics
including basic accounting and balance sheet, chemical process equipment cost estimation and
economic evaluation in chemical engineering plant design, business strategy and international
competitiveness, linear programming, decision making, inventory management, forecasting, aggregate
planning, material requirement planning and other up-to-date interests.
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
1 (0-3-0)
AE 381 Chemical Engineering Laboratory I
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 233 และ วค. 351
นักศึกษาทําการทดลองในหัวขอที่เกี่ยวของกับปรากฏการณถายโอน ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี
โดยนักศึกษา ศึกษาการใชเครื่องมือวิเคราะห ความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการ และนักศึกษาทําการ
ทดลองตามที่นักศึกษาออกแบบเองเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคของแตละหัวขอปฏิบัติการ อันมีการนํา
ความรอน ความหนืดของของเหลว การแพร คาคงที่ของการเกิดปฏิกิริยา คาคงที่ของสมดุลเคมี เปนตน
The topics of the laboratory includes physicochemical properties of materials, fluid mechanics,
heat, kinetics and mass transfer experiments illustrating principles and applications of transport
phenomena in chemical engineering practices. Some lectures on experimental design, instrumentation,
laboratory safety, and report writing.
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วค. 391 การฝกงาน
1 (0-240-0)
AE 391 Industrial Training
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
นักศึกษาเขาฝกงานในหนวยงานตางๆ หรือในหองวิจัย ที่ภาควิชาเห็นชอบ หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และนักศึกษาตองสงรายงานฝกงานแกอาจารยที่ปรึกษา วัดผล
การศึกษาดวยระดับ S หรือ U
Practical training in an industry or a research laboratory with permission from the department
or instructor during summer session for not less than 240 hours. A written report must be submitted to
the department. Measuring level is “S” or “U”
วค. 422 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
AE 422 Industrial Waste Treatment
วิชาบังคับกอน : คุณลักษณะและองคประกอบของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เปนน้ําเสีย อากาศเสีย และ
กากของเสีย กฎหมายที่เกี่ยวของและหนวยงานที่กํากับดูแล การบําบัดโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
และการออกแบบกระบวนการบําบัดดวยวิธีตางๆ
Industrial processes and waste characteristics including wastewater, air pollution, and solid
waste. Regulations and departments in charge. Industrial waste treatment by physical, chemical, and
biological methods. Design of waste treatment units.
วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม
3 (3-0-6)
AE 461 Process Dynamics and Control
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205 และ ค. 214
การวิเคราะหพฤติกรรมทางพลศาสตรของกระบวนการทางเคมีทั้งแบบเชิงเสนและไมเชิงเสน
การวิเคราะหความเสถียรของกระบวนการ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID การเลือกตัวแปรควบคุม
และถูกควบคุม การสรางกราฟแบบ รูทโลคัส โบเด และ ไนควิสท การทดลองเสมือนจริงหองปฏิบัติการ
Analysis of chemical process dynamics whose behavior is linear or linearized. Process stability
analysis. Design of PID controllers. Selections of control and manipulated variables. Root locus, Bode
and Nyquist plots. Implementations of computer control systems on laboratory processes and process
simulations.
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วค. 474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน
3 (3-0-6)
AE 474 Chemical Process and Plant Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 334, วค. 335 และ วค. 351
การออกแบบและเขียนแผนงานอยางเปนระบบ เนนการออกแบบเฉพาะสวนของกระบวนการ
การจัดการโครงการ การออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การคํานวณการใชพลังงาน
ในโรงงาน การออกแบบโรงงาน
A systematic procedure for designing flowsheets of chemical processes. A comprehensive
design of a specific process. Project Management, environmental and safety considerations, energy used
in plant design, process design project of a complex chemical plant
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
1 (0-3-0)
AE 482 Chemical Engineering Laboratory II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 335
นักศึกษาทําการทดลองในหัวขอเกี่ยวของกับการแยกสารโดยใชอุปกรณทางวิศวกรรมเคมี บน
พื้นฐานของกลศาสตรของไหล การถายเทความรอน การถายโอนมวล โดยนักศึกษาศึกษาการใชอุปกรณ
ความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการ และนักศึกษาทําการทดลองตามทีน่ ักศึกษาออกแบบเองเพื่อใหไดตาม
วัตถุประสงคของแตละหัวขอปฏิบัติการ ไดแก หอดูดซึม หอดูดซับ หอกลั่น การกรอง เปนตน
Laboratory investigation of equipment design for separation based on principles of fluid
mechanics, heat and mass transfer operations with safety cautions. The students are encouraged to
initiate and plan the experiment themselves according to the objectives given for each experiment, for
example, absorption, adsorption, distillation, and filtration.
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
1 (0-3-0)
AE 491 Chemical Engineering Seminar
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
การคนควาเรื่องที่นาสนใจทางวิศวกรรมเคมี พรอมทั้งการนําเสนอรายงานตอที่ประชุม โดยเนน
การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกตอง และการเขียนรายงาน ตลอดจนการใชขอมูลทางวิศวกรรมเคมี
ที่ไดศึกษามาแลวในระดับชั้นป 1-3
A seminar is individually given by a student on recent development of research concerning
with various fields in chemical engineering. The evaluation is based on the presentation and the report
written with correct Thai and English grammar as well as the analysis and discussion supported by
engineering knowledge from year 1-3.
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17.6.2 วิชาเลือก
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วิชาบังคับกอน :พื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชนสําหรับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลั ก ษณะของมลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ มและผลกระทบต อ สั ง คม แนวคิ ด ต า งๆ เกี่ ย วกั บ ความยั่ ง ยื น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การวิเคราะหการตัดสินใจ จริยธรรมสิ่งแวดลอม การออกแบบที่ยั่งยืน
การใชพลังงานของประเทศไทย การใชพลังงานในภาคการขนสง การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจ แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย การผลิตไฟฟาสําหรับประเทศ
ไทย การประหยัด พลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิต ย ชีว มวลเพื่อพลังงาน การผลิ ต
เอทานอล การผลิตไบโอดีเซล เทคโนโลยีถานหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร
Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of
pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and
energy. Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy consumption in Thailand.
Energy consumption in transportation, industries, and buildings. Sustainability of energy for Thailand.
Electricity generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar energy. Biomass for
energy. Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear energy.
วค. 306 เคมีอนินทรีย
2 (2-0-4)
AE 306 Inorganic Chemistry
วิชาบังคับกอน ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุกลุมหลักและธาตุแทรนซิชันโดยแบงตามลําดับในตารางธาตุและ
สารประกอบของธาตุกลุมตาง ๆ การศึกษาจะรวมความรูเชิงทฤษฎีในการทําความเขาใจตารางธาตุและ
สารประกอบอนิน ทรียที่สําคัญ เชน สารประกอบคอรดิเนชัน สารประกอบโลหอินทรีย สารประกอบ
คลัสเตอร สารประกอบโซลิดสเตท
A study of the properties of main group elements and transition elements in the periodic table
and their compounds. Group theory and inorganic compounds such as the coordination compounds, the
organometallic compounds, the cluster compound and the solid-state compounds.
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วค. 317 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
2 (2-0-4)
AE 317 Catalysis Engineering
วิชาบังคับกอน : ประเภทของตัวเรงปฏิกิริยา โครงสรางและการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา การวิเคราะหคุณลักษณะ
ตัวเรงปฏิกิริยา การทดสอบ การประเมินความเสื่อมตัวเรงปฏิกิริยา และเครือขายการใชตัวเรงปฏิกิริยาใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงานทางเลือก และสิ่งแวดลอม
Classifications of catalysts. Catalyst structures and their preparation techniques. Catalyst
characterizations and deactivations. Utilizations of catalysts for petrochemicals, alternative energy and
environmental aspects.
วค. 326 การปองกันมลพิษ
2 (2-0-4)
AE 326 Pollution Prevention
วิชาบังคับกอน : การปรับปรุงกระบวนการทํางานในโรงงานอุต สาหกรรมอย างตอเนื่องโดยการผสมผสาน
ระหวางการรักษาสิ่งแวดลอมในเชิงปองกันและกลยุทธทางธุรกิจ การอนุรักษทรัพยากร ทั้งที่เปนวัสดุ น้ํา
และพลังงาน ลดการใชสารพิษและสารอันตราย ลดการเกิดของเสียที่ตนกําเนิด การประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑและการผลิต เทคโนโลยีสะอาด
The continuous application of an integration of preventative environmental and business
strategies. Conserving raw materials, water and energy; eliminating toxic and dangerous raw materials,
and reducing the quantity of toxicity of all emissions and waters at source during the production
process. Life Cycle Assessment technique. Cleaner Technology.
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 327 Biology for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : องคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต สารโมเลกุลใหญของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โครงสราง
ของโปรตีน เซลลและกระบวนการภายในเซลล เซลลเมมเบรนและการถายโอน โครงการจีโนม การ
สื่อสารของเซลล การแบงเซลล เซลลตนกําเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
Chemical composition of an organism. Macromolecules of life. DNA. RNA. Protein structures.
Cells and processes inside the cells. Cell membrane and transport mechanism. Genome project. Cell
communication. Cell division. Stem cells and tissue engineering.
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วค. 328 วิศวกรรมชีวเคมี
2 (2-0-4)
AE 328 Biochemical Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 315
การประยุกตหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการทาง
ชีวเคมีและทางชีวภาพ แนวคิด พื้นฐานของจุลชีววิทยา ชีวเคมีและ พัน ธุศาสตรร ะดับโมเลกุล สําหรับ
วิศวกรเคมี จลนพลศาสตรของเอนไซมที่ละลายไดและเอมไซมที่ยึดตรึง จลนพลศาสตรของการเติบโต
เซลล เพาะปลูกจุลินทรีย ออกแบบและวิเคราะหเครื่องปฏิก รณทางชีว ภาพ วิชาการเครื่องมือและการ
ควบคุม การคืนสภาพและการแยกของผลิตภัณฑทางชีวภาพ
Application of basic chemical engineering principles to biochemical and biological process
industries. Relevant basic concepts of microbiology, biochemistry, and molecular genetics. Soluble and
immobilized enzyme kinetics, cell growth kinetics, microbial cultures. Bioreactor design and analysis.
Instrumentation and control. Biological product recovery and separation.
วค. 329 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
2 (2-0-4)
AE 329 Life Cycle Assessment
วิชาบังคับกอน : การประเมิน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิต ภัณ ฑหรือกระบวนการ ความสําคัญของการ
ประเมินผลกระทบ นิยามของจุดประสงคและขอบเขตในการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ ขั้นตอนการดําเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ และการแปรผลการ
ประเมิน การเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของกระบวนการหรือผลิตภัณฑมากกวาหนึ่งชนิด การ
ประยุกตใชโปรแกรมชวยในการประเมินผลกระทบ
Principle of Life Cycle Assessment and its application. Goal and scope definition including
inventory and impact assessment in terms of quantitative analysis. Life cycle assessment methodology
and interpretation. Computer simulation of product systems. Comparison of environmental impacts of
products.
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วค. 346 เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมของพลาสติกและของเหลือใช
2 (2-0-4)
AE 346 Plastic and Waste Recycling Technology
วิชาบังคับกอน : พื้น ฐานทั่ ว ไปของของเหลื อ ใชที่ นํ ากลั บมาใชใ หมไ ด ของเหลื อใช จ ากภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และจากชุมชน เทคโนโลยีก ารนํากลับมาใชใ หมโดยมุงเนนที่พลาสติกผสมและยาง การ
วิเคราะหพลาสติก ผสม กรรมวิธีการรวบรวมและการแยกพลาสติก คาใชจายและตลาดรองรับของ
พลาสติกใชแลวที่นํามาผลิตใหม ตัวอยางของการนําของเหลือใชกลับมาใชในภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การนํากลับมาใชใหมของยางรถยนต
Basic methods for recycling and reuse of agro-industrial wastes. Recycling technology
focusing on composite plastics and rubbers. Plastic collections and separations. Cost and markets for
recycled plastics. Examples of recycling and reuses, including recycling of automobile tires.
วค. 347 เคมีวัสดุขั้นสูง
2 (2-0-4)
AE 347 Advanced Material Chemistry
วิชาบังคับกอน : วัสดุชนิดตางๆ ทั้งที่เปนสารอนินทรียและสารอินทรียซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ วัสดุนาโนจําพวกสาร
กึ่งตัวนํา วัสดุที่สามารถสรางตัวไดเอง วัสดุเชิงชีวภาพเชน วัสดุทดแทนอวัยวะเทียม ระบบขนสงยา วัสดุ
ที่ใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน วัสดุที่ใชในการแสดงผล วัสดุทางไฟฟาและอีเลคโทร
นิคส รวมถึงการสรางความเขาใจระหวางโครงสรางทางเคมีและคุณสมบัติของสารที่เกิดขึ้น และวิธีการ
วิเคราะหโครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุเบื้องตน
Inorganic and organic materials which have special properties. Nanomaterials for
superconductors. Self-replicating materials. Biomaterials such as biocompatible polymers for synthetic
organs and drug derivery systems. Materials for sustainable environments and energy. Materials for
display, electronics and electrical applications. Relation between chemical structures and properties of
materials. Basic analytical methods in dertermining structures and properties of materials.
วค. 348 เทคโนโลยีการกัดกรอน
2 (2-0-4)
AE 348 Corrosion Technology
วิชาบังคับกอน : นิยามและปรากฏการณของการกัดกรอน กลไกปฏิกิริยาของการกัดกรอน เธอรโมไดนามิกสและ
จลนพลศาสตรของกระบวนการกัดกรอน การปองกันแบบคะโธดและแบบอะโนด การกัดกรอนแบบ
ตางๆ และการยับยั้งการกัดกรอน การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมในกระบวนการตางๆ
Corrosion phenomena and definitions. Electrochemical aspects including reaction
mechanisms. Thermodynamics and kinetics of corrosion processes. Cathodic and anodic protection.
Coatings and inhibitors. Materials selection and uses.
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วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
2 (2-0-6)
AE 349 Introductory Nanotechnology
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญและวิวัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ อะตอม
และโมเลกุล สมบัติของสารในระดับนาโน การผลิตโครงสรางระดับนาโนในหองปฏิบัติการและระดับ
อุตสาหกรรม อนุภาคนาโนและการใชประโยชน เสนใยนาโนและการใชประโยชน อุปกรณอิเลคโทรนิค
ระดับนาโนเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ วัสดุนาโนและนาโนคอมโพสิท
Importance and evolution of nanotechnology. Biomimic nanotechnology. Atoms and
molecules. Properties of nanomaterials. Nanofabrication in laboratory and in industries. Nanoparticles
and their applications. Nanofibers and their applications. Nanoelectronics. Nanobiotechnology.
Nanomaterials and nanocomposites.
วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
AE 356 Environmental Combustion
วิชาบังคับกอน : หลักการทางเธอรโมไดนามิกสและจลนศาสตรเคมีสําหรับเผาไหมเบื้องตน
วิธีวิเคราะหและ
ตรวจวัดมลพิษที่สําคัญ การคํานวณปริมาณของมลพิษที่ปลอยออกมาระหวางการเผาไหม วิธีการควบคุม
มลพิษ กฎหมายและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการเผาไหมและการแปรรูปพลังงานเพื่อลด
มลพิษ
Fundamentals of thermodynamic and chemical kinetic principles for combustion processes.
Analytical techniques for monitoring pollutant emissions. Quantitative calculations of pollutant
emissions during combustion. Emission control techniques. Laws and regulations concerning pollutant
emissions. Combustion and energy conversion technologies for reducing pollutant emissions.
วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม
2 (2-0-4)
AE 357 Petroleum Technology
วิชาบังคับกอน : กําเนิดของน้ํามันปโตรเลียม ธรรมชาติและคุณสมบัติข องปโตรเลียม การกลั่นแยกและหนว ย
กลั่นน้ํามันดิบ อนุพันธของปโตรเลียมตางๆ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของอนุพันธ วิธีการคํานวณ
เกี่ยวกับคุณภาพของน้ํามันชนิดตางๆ
The origin of petroleum; Nature and chemistry of petroleum. Distillation and crude distillation
unit. Various petroleum derivatives. Chemical and physical properties of petroleum derivatives. Main
properties and calculation of petroleum derivatives.
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วค. 358 กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
2 (2-0-4)
AE 358 Natural Gas Processing
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
สถานภาพและผลิตภัณฑของแกสธรรมชาติ กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ และระบบจําลอง
กระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการทั้งแบบสภาวะคงที่และไมคงที่
Status and products of natural gases. Gas separation plant and simulation systems for steady
state and dynamic conditions.
วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
2 (2-0-4)
AE 359 Petrochemical Industry
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี วัตถุดิบและแหลงของวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ป โ ตรเคมี กระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ ท างด า นป โ ตรเคมี ที่ สํ า คั ญ ได แ ก เอธิ ลี น โพรไพลี น
บิวทะไดอีน เบนซิน โทลูอีน และไซลีน
Fundamental of petroleum industry. Raw materials and sources. Main Petrochemical
production processes such as ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene and xylenes.
วค. 368 การออกแบบการทดลองสําหรับงานทางวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 368 Design of Experiments for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : หลัก การเบื้ องต น ในการออกแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ มูล การประยุ ก ตใ ช
หลัก การการออกแบบการทดลองและการเก็บ รวบรวมขอมู ลกับ กระบวนการและการทดลองทาง
วิศวกรรมเคมี การประยุกตใ ชเทคนิค แบบแฟกทอรเรีย ลแบบเต็มรูปและแบบบางสว นสําหรับการ
ทดสอบผลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีตอกระบวนการ
Fundamentals of design of experiments and data collection. Applications of principles
experimental design and data collection for chemical engineering processes. Applications of full and
fractional factorial design for process screening tests.
วค. 369 การจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 369 Chemical Engineering Process Simulation
วิชาบังคับกอน:การจําลองกระบวนการโดยโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชกันในอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบ
ขององคประกอบตางๆ ที่มีตอกระบวนการตางๆ ทางวิศวกรรมเคมี
Process simulations by using a well-known commercial software to study the effects of various
factors in chemical engineering processes.
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วค. 406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1
2 (2-0-4)
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering.
วค. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2
2 (2-0-4)
AE 407 Special Topics in Chemical Engineering II
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering.
วค. 416 การออกแบบหนวยปฏิกรณ
2 (2-0-4)
AE 416 Chemical Engineering Reactor Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 315
การประยุกตหลักจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาและการเรงปฏิกิริยาเชิงวิวิธพันธุสําหรับปฏิกิริยา
อยางงายและปฏิกิริยาที่ซับซอน จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาของทั้งปฏิกิริยาที่ไมมีการเรงและมี
การเรงปฏิกิริยา ผลของการแพรสวนใหญและการแพรในรู การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณแบบวิวิธพัน ธุ
เทคนิคการทดลอง และ การตีความขอมูลปฏิกิริยา
Applying concepts of reaction kinetics and heterogeneous catalysis for both simple and
complex reactions. Kinetics and mechanism of both catalyzed and uncatalyzed reactions, the effect of
bulk and pore diffusion; Analysis of heterogeneous reactors. Techniques for experimentation, and
interpretation of reaction data.
วค 427 มลพิษทางอากาศ
2 (2-0-4)
AE 427 Air Pollution
วิชาบังคับกอน : ความหมายและปรากฏการณทางดานมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
และมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยจากแหลงกําเนิดมลพิษในประเทศไทย หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อุตุนิยมวิทยาและแบบจําลองมลพิษทางอากาศ
การประมาณปริมาณมลพิษและการออกแบบอุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศ
Definitions and air pollution phenomena. Quality standard of air in atmosphere. Emission
standard in Thailand. Air pollution management. Techniques for detection of air pollution. Meteorology
and air pollution modeling. Air pollution estimation and design for air pollution control equipment.
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วค. 447 เทคโนโลยีพอลิเมอร
2 (2-0-4)
AE 447 Polymer Technology
วิชาบังคับกอน : แหลงที่มาของพอลิเมอรและการเรีย กชื่อ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีข องวัสดุพอลิเมอร
เบื้องตน ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโมโนเมอร และการพอลิเมอไรเซชันแบบตางๆ กระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอรเบื้องตน
Origin of polymers and nomenclature. Physical and chemical properties of polymeric materials.
Polymer reaction and polymerization techniques. Overview of different polymer processing techniques.
วค. 466 วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 466 Mathematical Techniques for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีเกี่ย วกับเมตริกซ ดีเทอรมิแนนท ชุดสมการเชิงเสน ไอเกนแวลู ไอเกนเวคเตอร ลีสทส
แควร อนุกรมของฟูเรียร เพาเวอร เบสเซล รุง-กัตตา การเปลี่ยนแปลงแบบลาปลาซ และแบบ Z เทคนิคของ
แครงค-นิโคซัน และการประยุกตใชทฤษฎีเหลานั้นในการแกปญหาในหัวขอตางๆ ทางวิศวกรรมเคมี
เชน การไหล การถายเทความรอน การถายโอนมวล การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณ
Theory of matrices. Determinants. Systems of linear equations. Eigenvalues, eigenvectors and
applications to least squares and stage processes. Fourier series. Power, Bessel, Runge-Kutta. Laplace
and Z transforms and applications. Finite differences approximations and Crank-Nicholson.
Applications to chemical engineering problems in fluid flows, heat transfers, mass transfers and
chemical reactor analysis.
วค. 467 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 467 Optimization for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : การประยุก ตวิธีก ารหาคาที่เหมาะสมกับปญหาทางวิศ วกรรมในการออกแบบอุปกรณ การ
ดําเนินการ สถิติศาสตร การควบคุม เศรษฐศาสตรวิศวกรรม และ การจัดกําหนดการ แนวคิดของการหา
คาที่เหมาะสมโดยเนนที่ก ารบอกเลาปญหา การกําหนดแบบจําลอง และการวิเคราะหคําตอบโดยใช
ขั้นตอนวิธีที่มีอยู ไดแก กําหนดการแบบเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน และการออกแบบการทดลองทาง
สถิติ การวิเคราะหหลังจากที่ไดรับคาเหมาะที่สุด การใชซอฟแวรในการแกปญหาโจทย
Application on optimization methods to engineering problems in equipment design, operations,
statistics, control, engineering economics, and scheduling. Concept of optimization emphasizing on
problem statement, model formulation and solution analysis with sufficient details on existing
algorithms such as linear and nonlinear programming, and statistical experimental design. Postoptimality analysis. Use of software to solve problems.
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วค. 477 การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
AE 477 Ecodesign
วิชาบังคับกอน : นิยามการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความสําคัญของการออกแบบ โครงสรางหนาที่
ของผลิตภัณฑและหลักการออกแบบเบื้องตน แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เครื่องมือที่ชวยใน
การออกแบบ แนวคิด EQFD และ EBM การประเมินผลและกลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑและปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ ฉลากสิ่งแวดลอม
Definitions of ecodesign. Product modeling and principle of environmental design. Life cycle thinking.
Ecodesign tools. EQFD and EBM. Ecodesign strategies and ecodesign ideas. Environmental communication and
ecolabel.
วค. 507 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3
2 (2-0-4)
AE 507 Special Topics in Chemical Engineering III
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering.
วค. 508 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4
2 (2-0-4)
AE 508 Special Topics in Chemical Engineering IV
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical engineering.
วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี
3 (0-3-6)
AE 586 Writing Chemical Engineering Articles
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 596
นักศึกษาฝกเขียนบทความวิชาการทางวิศวกรรมเคมี โดยอาจเปนบทความทบทวนงานวิจัยใน
หัว ขอที่นัก ศึกษาสนใจหรือบทความจากผลงานวิจัยของนักศึก ษาเอง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหเขียน
บทความไดอยางมีมาตรฐาน และใชภาษาไดอยางถูกตองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
The student writes an article on any subject of chemical engineering. The article may be a
review on an interesting technical issue or based mainly on the student’s research. The practice is meant
to enhance the writing skill up to standard with correct Thai and English usages.
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วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
3 (0-3-6)
AE 596 Research for Undergraduates I
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสรางหลักสูตรที่
กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
นั ก ศึ ก ษาทํ า งานวิ จั ย ในหั ว ข อ วิ จั ย เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม ห รื อ พั ฒ นาความรู เ พื่ อ นํ า ไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรม โดยเริ่มตนจากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และการ
เตรียมขอเสนอโครงงานวิจัยในรูปแบบที่กําหนด การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจาก
คุณภาพของขอเสนอโครงงาน และคณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจ ารณาจากความเขาใจของนัก ศึกษาใน
งานวิจัยที่จะทําและการนําเสนอผลงานวิจัยเบื้องตนหรือนําเสนอความเปนไปไดของโครงงานวิจัย
The students are trained to do research in the fields of chemical engineering to bring up a new
understanding or develop existing ideas and apply those for industrial purposes. The process begins
with a revision of past related research, followed by learning about research methodology and proposal
preparation for a research project. The evaluation is up to both the advisor who considers the academic
quality of the proposal and the committee who consider how well the students present their ideas and
how well they understand the research problems.
วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
3 (0-3-6)
AE 597 Research for Undergraduates II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 596
นักศึกษาทํางานวิจัยตอเนื่องตามแผนงานหรือขอเสนอโครงงานวิจัยที่เสนอไวในวิชา วค. 596
เพื่อสรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรม กอนจบวิชานี้ นักศึกษา
ตองเรียบเรียงผลงานวิจัยในรูปแบบปริญญานิพนธ การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจาก
คุณภาพของผลงานวิจัยและศักยภาพที่จะเผยแพรหรือตีพิมพ และคณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากผล
การดําเนินงานวิจัย ความเขาใจในงานวิจัยที่ทําและการนําเสนอผลงานวิจัย
The students have to continue their research of same topics they presented in AE 596 in order
to acquire a new understanding or develop ideas for industrial applications. Based on the work that they
have done, students have to write up an undergraduate theses. The evaluation process involves the
participation of both the advisor who considers the quality of the research work and the potential to be
publicly presented or published and the committee who considers how well the presentation is and how
well the students express their understanding.

41

วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
3 (0-160-0)
AE 598 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบผา นวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิ ศวกรรมเคมี ต ามโครงสร างหลั ก สูต รที่
กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
กอนปฏิบัติงานนักศึกษาตองผานการเตรียมความพรอมตามหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร หัวขอที่
จะศึกษาใหปรับเลือกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนสถานการณปจจุบันของสังคม
ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง เชน ปฏิบัติงานใน
โครงการใหญ ซึ่งอาจมีหลายสถาบันการศึกษารวมดวยหรือปฏิบัติงานในโครงการเฉพาะกลุม หรือเฉพาะ
บุคคลหรือปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยในเบื้องตนนี้ตองการใหนักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิต
ตาง ๆ ในโรงงาน และสามารถสรุปปญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน โดยระหวางการปฏิบัตงิ านจะมีการติดตามผล
และประเมินรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ
กอนจบวิชานี้ นักศึกษาจะตองสงขอเสนอโครงงาน อธิบายแผนงานที่จะทําตอไปในวิชาสหกิจศึกษา
วิศวกรรมเคมีโดยแสดงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ความเปนไปได วิธีปฏิบัติ และความพรอมของแผนงาน
ที่วางไว
The student must pass the requirement before beginning the co-operative education. Selected
topics should be suitable for chemical engineers and workplace and up to date.
The student is allowed to work in a chemical industry at least 160 hours under the supervision
of industrial supervisor and the faculty staff. The student will learn about various industrial production
processes and raise the problems to be solved during his/her practice.
The student must submit the proposal and activity plan for AE 599. The proposal contains the
expected outcomes and benefits, the possibility and research plan.
วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
6 (0-768-0)
AE 599 Co-operative Education in Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 598
ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง ตอเนื่องจากภาค
การศึกษาที่ผานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 768 ชั่วโมง โดยระหวางการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผลและ
ประเมินรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ
ภายหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองเรียบเรียงผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหมาะสม
ไดแก สารนิพนธ หรือรายงานผลการปฏิบัติการในโครงการ หรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เชน การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่สัมมนา
The student continues working in the chemical industrial at least 768 hours under supervision
of industrial supervisor and the faculty staff. The output of the project has to be in any appropriate form
such as a written report or an oral presentation to an academic committee.
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
18.1การบริหารหลักสูตร
18.1.1 การบริหารหลักสูตรทั่วไป
§ หลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะวิศวกรรมศาสตร
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
§ มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
§ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
§ มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษา
อยางชัดเจน
§ โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิงบริหาร
หลักสูตร มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมกี ารแตงตั้งผูบริหารฝายตางๆ ในระดับภาควิชา อาทิ
เชน ฝายการนักศึกษา ฝายวิชาการ เปนตน เพื่อความคลองตัวในการบริหารและการดูแล
นักศึกษา
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมกี ารตรวจสอบผลการฝกงานของนักศึกษาอยางเปน
ระบบ และดําเนินการประเมินผลการฝกงานอยางเขมงวด
§ การปรับปรุงหลักสูตรตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประสานงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
§ การปรับปรุงหลักสูตรตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ และได
พิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย
§ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย (ภายใน 2-5 ป)
§ มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประชาสัมพันธและใหขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบัน
§ นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
§ บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
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18.1.2 การเงินและงบประมาณ
§ มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน
§ มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงคและแผนงาน
§ มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได
18.1.3 การประกันคุณภาพ
§ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ชัดเจน
§ มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- มีการกําหนดดัชนีบงชี้วัดผลการดําเนินงานของหลักสูตร
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมคุณภาพภายใน
- มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
§ มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
§ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
§ มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
§ มีการจัดระบบประกันคุณภาพที่เอื้อตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก
§ มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพื่อการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดีขึ้น
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
18.2.1 อาจารย
§ มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

§ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและคิดภาระงานใหอาจารย

อยางเหมาะสมชัดเจน
§ มีการประเมินการสอนของอาจารย ซึ่งจัดทําในระดับคณะและนําผลการประเมินมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา
§ ในบางวิชา มีการสอนแบบทีมหรือมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอก
ตามความจําเปน
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขายอยตางๆ ทางดานวิศวกรรมเคมี
อยางครบครัน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ดวยการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
การทําวิจัย และการเปนกรรมการทางวิชาการดานตางๆ
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18.2.2 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
§ มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
§ มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ วิธีการ และการ
ประเมินผล
§ มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตองทันสมัย
เขาใจงาย
§ คณะวิ ศวกรรมศาสตร จัดให มีอาคารสถานที่ ที่เอื้ ออํานวยตอการจัดการเรีย นการ
สอน และการวิจัย อันไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/สัมมนา หองน้ํา
อยางเหมาะสมและเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
§ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
§ คณะวิศวกรรมศาสตรจั ดใหมีหองสมุดที่มีตํารา หนังสือ สิ่ งพิมพ วารสารทั้งภาษ
ไทยและภาษาตางประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ที่ทันสมัย
อยางเพียงพอ
§ มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room
§ คณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวัสดุ
อุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการสืบคน ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
§ ภาควิชาวิศวกรรรเคมีจัดใหมห
ี องพักนักศึกษาในภาควิชาฯ สําหรับการศึกษา
ดวยตัวเอง การประชุมของนักศึกษาดวยกันเองและเพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต
§ มีการประกาศขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายในคณะ
วิศ วกรรมศาสตร หรือ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร และแหลง ทุน ภายนอก และเป น
ตัวกลางในการดําเนินการสมัครขอทุนชวยการศึกษา
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน และมีการจัด
ชวงเวลาวางของอาจารยเพื่อใหนักศึกษาเขาพบ
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการพัฒนาเวบไซตของภาควิชาฯ อยางสม่ําเสมอเพื่อแจง
ขอมูลขาวสารแกนักศึกษา
§ มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน Website
หรือ E-mail เปนตน
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษา และการปฐมนิเทศนแก
นักศึกษา เพื่อใหความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาที่ถูกตอง
และทางเลือกในการศึกษาที่แตกตางกัน ไดแก การทําวิจัย การเรียนวิชาโท และการ
ทําสหกิจศึกษา และมีการแนะแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร
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§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการนิเทศนฝกงานแยกตางหากจากคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อ

เนนย้ําความสําคัญของการฝกงาน และแจงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการฝกงานแกนักศึกษา
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพื่อใหอาจารย
ที่ปรึกษาและนักศึกษาเกิดความสนิทสนมและอาจารยที่ปรึกษาไดรับทราบปญหาหรือ
ไดมีโอกาสใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางพรอมเพรียง
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ในการ
คัดเลือกนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมบ
ี ริการขอมูลทางวิชาการ และการรับคํารองของนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการวางแผนการเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษาที่เกิดปญหาการเรียนลาชา
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดจัดรายวิชาจํานวนหนวยกิตคิดเปน 18% ของหนวยกิตวิช า
เฉพาะสาขา ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ฝกประสบการณจริง หรือมีการแลกเปลี่ยนความรูอยาง
ชัดเจน อันไดแก วิชาปฏิบัติการทางเคมี และวิศวกรรมเคมี อยางละ 2 วิชา วิชาสัมมนา 1
วิชา วิชาฝกงาน 1 วิชา และวิชาการทําวิจัย 3 วิชาหรือวิชาสหกิจศึกษา 2 วิชา
18.3 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
§ คณะวิศวกรรมศาสตรมกี ารสํารวจหรือรวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหความตองการ
ของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการนําเอาขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค
19. การพัฒนาหลักสูตร
§ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
ระยะทุกๆ 5 ป และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
§ การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยนั้น อางอิงจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา สภาวิศวกร และระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนหลัก ภายใตบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทย
§ กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.5 ผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
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20. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. หนังสือ/ตํารา
โปรดปราน สิริธีรศาสน (2547), เทอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรม (Engineering
Thermodynamics), โรเนียวเย็บเลม
2. งานวิจัย
ทฤษฎี คลองแคลว, พีรพล ศิริจิตต, สาธก ไชยกุลชื่นสกุล และโปรดปราน สิริธีรศาสน
(2547),
การนําเทคโนโลยีสะอาดไปใชในการลดปริมาณการใชไนโตรเจน (N2) ใน
กระบวนการผลิต PVC, รายงานวิจัยเสนอศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัดสุแหงชาติ
(MTEC) ภายใตโครงการเครือขายกลุมศึกษาและวิจยั ดานเทคโนโลยีสะอาด
ศุภรินทร ไชยกลางเมือง, โปรดปราน สิริธีรศาสน, มงคล ใจมูล, และนพรัตน ศรีหริ่ง
(2548), ผลกระทบของโซเดียมไฮดรอกไซดตอการเตรียมตัวประสานชีวมวล
สําหรับถานหิน
อัดกอน, รายงานวิจัยเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ทุนอุดหนุนการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ณัฐพร บุญเผื่อน, พงษลัดดา ใครกระโทก, และโปรดปราน สิริธีรศาสน (2548), การคารบอ
ไนซและแกสซิฟายชีวมวลโดยใชความรอนเหลือทิ้งในเตาหุงตมในครัวเรือนแบบ
พิเศษ, รายงานวิจัยเสนอสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภายใตโครงการเงินอุดหนุนการทําวิจัยดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
3. บทความ
Siritheerasas, P., Sawasdee, P., and Inthakanok, S., Combustion of a Single-particle
Refuse-derived Fuel (RDF), 1st Thammasat University International Conference
on Chemical, Environmental, and Energy Engineering, Bangkok, Thailand,
2008.
Siritheerasas, P., Analysis of Variables Affecting Thermal Conductivity of Rice Husk
using a 2k Factorial Design, 1st Thammasat University International Conference
on Chemical, Environmental, and Energy Engineering, Bangkok, Thailand,
2008.
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Siritheerasas, P., Chunniyom, C., and Sethabunjong, P., Combustion of Moist Coal
Briquettes, Chiang Mai Journal of Science, 35(1), 2008.
Siritheerasas, P., Phantachot, K., and Jatarapornanun, V., Determination of Thermal
Conductivity of Thai Biomass, 17th National Chemical Engineering and Applied
Chemistry Conference, Chiangmai, Thailand, 2007.
Siritheerasas, P., Jaruchattada, J., and Pornmai, K., Prediction of Heating Value and
Ultimate Analysis of Biomass from Proximate Analysis Data, International
Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences,
Bangkok, Thailand, 2006.
Siritheerasas, P., Boonpuan, N., and Khraikratoke, P., Carbonisation and Gasification of
Biomass using Waste Heat from Cooking in Specially-designed Cooking Stoves,
16th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference,
Bangkok, Thailand, 2006.
Hinsungnern, K., Mulalee, S., and Siritheerasas, P., Mathematical Modelling and
Experimental Study of Heat Transfer in Specially-designed Cooking Stoves, 16th
National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Bangkok,
Thailand, 2006.
Kitthitanesuan, N., Rangsriwong, P., and Siritheerasas, P., Analysis of Combustion and
Emission Characteristics of Cylindrical, Honey-comb Cross-sectional Coal
Briquettes using an Experimental Design Technique, 16th National Chemical
Engineering and Applied Chemistry Conference, Bangkok, Thailand, 2006.
Tanayuwanna, S., Jeerasakthana, R., and Siritheerasas, P., Combustion and Emission
Characteristics of Cylindrical, Honey-comb Cross-sectional Coal Briquettes, The
Joint Seminar on Advances in Engineering between Thai Universities and
Japanese Universities, Saraburi, Thailand, 2005.
Chotineeranat, S., Pradistsuwana, C., Siritheerasas, P., and Tantratian, S., Reducing
Sugar Production from Cassava Pulp using Enzymes and Ultra-filtration I:
Enzymatic Hydrolyzation, Journal of Scientific Research, Chulalongkorn
University 29(2), 2004, 119-128.
Siritheerasas, P., Boonsomlanjit, B., and Kochasenee, V., Low-temperature
Carbonisation of Sawdust, 14th National Chemical Engineering and Applied
Chemistry Conference, Bangkok, Thailand, 2004.
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Siritheerasas, P., Prapasawat, T., and Tosiri, S., Combustion Characteristics, in Lowflow Conditions, of Cylindrical, Honey-comb Cross-sectional Coal Briquettes,
14th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference,
Bangkok, Thailand, 2004.
Chaikunchuensakun, S. Jindaratsamee, P., and Siritheerasas, P., Optimisation of
Constants of a Peng-Robinson Equation of State for Predicting Basic
Thermodynamic Properties of R-134a, ASEAN Journal on Science &
Technology for Development 21(4), 2004, 335-348.
Kanya, V. and Phungrassami, H., Economic-Environmental Evaluation for Sugar
Production in Thailand using LCA Approach, Agricultural Journal, 3(6), 2008,
472-475.
Phungrassami, H., Environmental Benchmarking of Electric Appliance for SMEs
application: Electric Iron Case Study in Thailand, European Journal of Scientific
Research, 21(3), 2008, 451-458.
Phungrassami, H., Eco-efficiency as a Decision Tool for Cleaner Production:
Application for SMEs in Thailand, Environmental Research Journal, 2(5), 2008,
217-221.
Nontakanan, P. and Phungrassami, H., Material Life Cycle Application for SMEs in
Thailand, International Symposium on Environmental Management: HazardousEnvironmental Management Toward Sustainable, 22-23 Sept. 2008, Nakorn
Nayok, Thailand.
Puthavorrachai, J. and Phungrassami, H., Environmental Evaluation of Canned
Beverage: Life Cycle Assessment Approach, International Symposium on
Environmental Management: Hazardous-Environmental Management Toward
Sustainable, 22-23 Sept. 2008, Nakorn Nayok, Thailand.
Likhitvorakul, S. and Phungrassami, H., Environmental Product Design of Cooling
Tower: SMEs Case Study in Thailand, International Symposium on
Environmental Management: Hazardous-Environmental Management Toward
Sustainable, 22-23 Sept. 2008, Nakorn Nayok, Thailand.
หาญพล พึ่งรัศมี, การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เรื่องใกลตัวที่คาดไมถึง, วารสาร
อนามัยสิ่งแวดลอม, ปที่ 10, ฉบับที่ 3, 2551, หนา 40-44.
หาญพล พึ่งรัศมี, แนวคิดของการแกปญหาสิ่งแวดลอมแบบไมตกยุค,หนังสือสาระความรู
เพื่อสังคม “ปกิณกะ กาวทันโลก” วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551.
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หาญพล พึ่งรัศมี, การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ,หนังสือสาระ
ความรูเพื่อสังคม “ปกิณกะ กาวทันโลก” วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551.
Paengjuntuek W, Kittisupakorn P, Arpornwichanop A. Batch-to-batch Optimization of
Batch Crystallization Processes. Chinese Journal of Chemical Engineering
16(1), 2008, 26-29.
Paengjuntuek W, Kittisupakorn P, Arpornwichanop A. Optimization and Nonlinear
Control of a Batch Crystallization Process. Journal of the Chinese Institute of
Chemical Engineers 39, 2008, 249-256.
Paengjuntuek W, Kittisupakorn P, Arpornwichanop A. Product Quality Improvement of
Batch Crystallizers by a Batch-to-batch Optimization and Nonlinear Control
approach. Chemical Engineering Journal 139, 2008, 344-350.
Paengjuntuek W, Kittisupakorn P, Arpornwichanop A. Batch-to-batch optimization of
Batch crystallization processes, The 4th International Symposium on Design,
Operation and Control of Chemical Processes (PSE Asia 2007), Xi’an, China,
2007.
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ภาคผนวก 2 ขอมูลอาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
1

รายนามอาจารย
นายนุรักษ
กฤษดานุรักษ
Nurak
Grisadanurak

คุณวุฒิ
Ph.D. (Chemical Engineering and Petroleum)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2

นายสาธก
Satok

ไชยกุลชื่นสกุล
Chaikuncheunsakun

Ph.D. (Chemical Engineering),
Polytechnic University, U.S.A.
M.Eng. (Chemical Engineering),
Stevens Institute of Technology, U.S.A.
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3

นายประภัสสร
Prapat

วังศกาญจน
Wangskarn

D.Eng. (Chemical Engineering),
Cleveland State University, U.S.A.
M.S. (Chemical Engineering),
Oregon State University, U.S.A.
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4

น.ส. แคทลียา
Cattaleeya

ปทมพรหม
Pattamaprom

Ph.D. (Chemical Engineering),
M.S. (Chemical Engineering),
University of Michigan, U.S.A.
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5

นายพงศธร
Pongtorn

ธูปะเตมีย
Dhupatemiya

D.Eng. (Materials Process Engineering),
Kyushu University, Japan.
M.Eng. (Hydrocarbon Chemistry Engineering),
B.Eng. (Hydrocarbon Chemistry Engineering),
Kyoto University, Japan.

6

นายภาณุ
Panu

ดานวานิชกุล
Danwanichakul

Ph.D. (Chemical Engineering),
University of Pennsylvania, U.S.A.
M.Eng. (Chemical Engineering),
University of Delaware, U.S.A.
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ลําดับ

รายนามอาจารย

คุณวุฒิ

7

นางวันวิสาข
Wanwisa

สกลภาพ
Skolpap

Ph.D. (Chemical Engineering),
University of Waterloo, Canada.
M.S. (Biochemical Engineering),
Colorado State University, U.S.A.
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแกน

8

น.ส. ทิพบุษฏ
Tippabust

เอกแสงศรี
Eksangsri

D.Eng. (Chemical Engineering),Tokyo Institute of
Technology, Japan
M.S. (Chemical Engineering),
New Jersey Institute of Technology, U.S.A.
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9

นายโปรดปราน
Prodpran

สิริธีรศาสน
Siritheerasas

วท.ม. (เคมีเทคนิค),
วท.บ. (เคมีเทคนิค),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10

นางสุพิชชา
Supitcha

รุงโรจนนิมิตชัย
Rungrodnimitchai

Ph. D. (Material and Life Science)
M. Eng. (Material and Life Science)
B. Eng. (Applied Chemistry)
Osaka University

11

น.ส. วรรัตน
Woraratana

ปตรประกร
Pattaraprakorn

D.Eng. (Chemical Engineering),
Tokyo Institute of Technology, Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),
วท.บ. (เคมีเทคนิค)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12

น.ส. มาลี
Malee

สันติคุณาภรณ
Santikunaporn

Ph.D. (Chemical Engineering),
The University of Oklahoma, U.S.A.
วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเคมี),
วท.บ. (เคมีเทคนิค),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13

นายไพรัช
Phairat

อุศุภรัตน
Usubharatana

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ลาศึกษาตอปริญญาโท)
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ลําดับ
14

รายนามอาจารย
นายธนิทธิ์
พิพัฒพันธุ
Thanit
Bhibhatbhan

คุณวุฒิ
M.S. (Chemical Engineering),
Washington University at St. Louis, U.S.A.
วท.บ. (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15

นายหาญพล
Harnpon

พึ่งรัศมี
Phungrassami

Ph.D. (Environmental Engineering),
Ajou University, Republic
M.Eng. (Environmental Technology and ManagementCleaner Production),
Asian Institutes of Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

16

น.ส. วรณี
Woranee

แพงจันทึก
Paengkjuntuek

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแกน
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

17

น.ส. ภณิดา
Phanida

ซายขวัญ
Saikhwan

Ph.D. (Chemical Engineering),
University of Cambridge, United Kingdom
M.Eng (chemical Engineering),
B.Eng (Chemical Engineering),

18

นายจุนจิโร
Mr. Junjiro

คาวาซากิ
Kawasaki

D. Eng (Chemical Engineering),
Tokyo Institute of Technology, Japan
M.Eng (Chemical Engineering),
B.Eng. (Chemical Engineering),
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ภาคผนวก 3 อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ใชอาจารยประจําเพียงอยางเดียว
ภาคผนวก 4

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
**
**

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร

รายนามอาจารย
ผศ.โปรดปราน สิริธีรศาสน
อ. ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ
อ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
อ. ดร. วรณี แพงจันทึก
Prof. Junjiro Kawasaki

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร
ชัว่ โมง: สัปดาห
ป. ประกาศฯ ป. ป.
ตรี บัณฑิต โท เอก รวม
12
3
15
15
3
18
15
15
9
3
12
3
3

ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 12.6 ชั่วโมง/สัปดาห
ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร 12.6 ชั่วโมง/สัปดาห
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ภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร
ชั่วโมง: สัปดาห
ป. ประกาศฯ ป. ป.
ตรี บัณฑิต โท เอก รวม
12
3
15
15
3
18
15
15
9
3
12
3
3

ภาคผนวก 5 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2547 เพื่อใชในปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------------------------------1. หลักสูตรฉบับดังกลาว (ฉบับ พ.ศ. 2547) นี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่
......................./.......................เมื่อวันที่.....................................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุง

เพื่ อ ปรั บปรุ ง วิ ช าศึ ก ษาทั่ วไปให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา พรอมกับปรับปรุงวิชาเฉพาะดานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใหมีความทันสมัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในกลุมวิชาเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมเคมี และใหมีความรู
หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายใหบัณฑิตที่จบออกไปสามารถปรับตัวไดตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม
5. สาระในการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
5.1 ปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาศึกษาทั่วไป จาก 48 หนวยกิตเปน 30 หนวยกิต
5.1.2 เปลี่ยนแปลงลักษณะวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1) เปลี่ยนวิชา วท. 124 เปน วท. 123
2) เปลี่ยนวิชา วท. 174 เปน วท. 173
3) เปลี่ยนวิชา วพ. 208 เปน มธ.156
4) ยายวิชา ค. 131 เปนวิชาเลือกนอกสาขา
5) ยายวิชา ค. 251 เปนวิชาเลือกนอกสาขา
6) ยายวิชา วท. 133, วท. 183, วท. 134, วท. 184, ค. 111, ค. 112 และ ค. 214
ไปเปนวิชาแกน
7) กําหนดใหเลือก 1 วิชา จาก พบ. 291, น. 209, น. 246, ศ. 213, ทอ. 210 วย.106
และ วค. 106
8) เพิ่มรายวิชา สษ. 202
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5.1.3

ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาแกนจาก 11 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต โดยแบงเปน
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17 หนวยกิต และพื้นฐานทางวิศวกรรม 10
หนวยกิต
5.1.4 เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกจาก 18 หนวยกิต เปน 20 หนวยกิต ทั้งนี้ วิชาเลือกในหมวด
วิจัย/สหกิจศึกษาและวิชาโท ยังคงมีหนวยกิตรวม 9 หนวยกิตเชนเดิม
5.2 ปรับปรุงเนื้อหา จํานวน 38 วิชา ไดแก วค. 200, วค. 201, วค. 205, วค. 211, วค. 213, วค. 233,
วค. 284, วค. 285, วค. 314, วค. 315, วค. 317, วค. 323, วค. 326, วค. 328, วค. 329, วค. 334, วค. 348,
วค. 351, วค. 356, วค. 357, วค. 359, วค. 358, วค. 369, วค. 371, วค. 373, วค. 381, วค. 391, วค. 416,
วค. 422, วค. 447, วค. 467, วค. 474, วค. 491, วค. 596, วค. 597, วค. 586, วค. 599 และ วค. 598
5.3 แยกรายวิชาเดิมเปน 2 วิชาบรรยาย จํานวน 6 วิชา ไดแก เดิม วค 204 แยกเปน วค.200 และ วค.201 ,
เดิม วค.457 แยกเปน วค.357 และ วค.359, เดิม วค. 497 แยกเปน วค.597 และ วค. 586
5.4 เปลี่ยนชื่อวิชา (ภาษาไทย) จํานวน 11 วิชา ไดแก วค. 211, วค. 213, วค. 314, วค. 373,วค. 422, วค.
329, วค. 447, วค. 368, วค. 474, วค. 598, และ วค. 599
5.5 เปลี่ยนชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 วิชา ไดแก วค. 335 และ วค. 461
5.6 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 24 วิชา ไดแก วค. 317, วค. 326, วค. 328, วค. 329, วค. 346, วค. 447,
วค. 348, วค. 356, วค. 357, วค. 358, วค. 359, วค. 368, วค. 369, วค. 373, วค. 391,วค. 416, วค. 466,
วค. 467, วค. 474, วค. 586, วค. 596, วค. 597, วค. 598 และ วค. 599
5.7 แกไขวิชาบังคับกอน จํานวน 4 วิชา ไดแก วค. 314, วค. 391, วค. 598, และ วค. 599
5.8 เพิ่มวิชาบังคับกอน จํานวน 3 วิชา ไดแก วค. 596, วค. 597 และ วค. 598
5.9 ตัดวิชาบังคับกอนออก จํานวน 2 วิชา ไดแก วค. 357 และ วค. 359
5.10 เปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิต จาก 3 หนวยกิต เปน 2 หนวยกิต จํานวน 14 วิชา ไดแก วค. 317,
วค. 326, วค. 328, วค. 329, วค. 346, วค. 348, วค. 356, วค. 358, วค. 368,วค. 369, วค. 416, วค. 447,
วค. 466 และ วค. 467
5.11 เปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิต จาก 0 หนวยกิต เปน 1 หนวยกิต จํานวน วิชา ไดแก วค. 391
5.12 ตัดวิชาออก จํานวน 7 วิชา ไดแก วค. 336, วค. 408, วค. 409, วค. 418, วค. 419, วค. 476 และ วค. 506
5.13 เปดวิชาเพิ่ม จํานวน 8 วิชา ไดแก
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
AE. 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วค. 306 เคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
AE.306 Inorganic Chemistry
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี
2(2-0-4)
AE. 327 Biology for Chemical Engineering
วค. 347 เคมีวัสดุขั้นสูง
2(2-0-4)
AE. 347 Advanced Material Chemistry
วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
2(2-0-4)
AE. 349 Introductory Nanotechnology
วค. 427 มลพิษทางอากาศ
2(2-0-4)
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AE. 427
วค. 477
AE. 477
วค. 508
AE. 508

Air Pollution
การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
Ecodesign
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4
Special Topics in Chemical Engineering IV

2(2-0-4)
2(2-0-4)

6. โครงสรางหลัก สูตรภายหลัง การปรับ ปรุง แกไ ข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ สกอ.
โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
48
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
92
110
2.1 วิชาแกน
11
27
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
81
83
2.2.1 วิชาบังคับ
63
63
2.2.2 วิชาเลือก
18
20
3. หมวดเลือกเสรี
6
6
6
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
120
146
146
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ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
หลักสูตร พ.ศ. 2547
ปรัชญาของหลักสูตร
-

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่ อ ตอบรั บ การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ ที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ซึ่ งต องอาศั ยความรู ทาง
วิศวกรรมเคมี การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีอย างรวดเร็วใน
ป จ จุ บั น การติ ด ต อ สื่ อ สารแบบไร พ รมแดน การเติ บ โตของ
เศรษฐกิ จ ฐานความรู และกระแสตื่ น ตั ว เรื่ อ งพลั งงานและ
สิ่งแวดลอม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มุงเนนที่จะผลิต
บั ณฑิ ตสาขาวิ ศ วกรรมเคมี ที่ มีความรู พื้ น ฐานเพี ยงพอในการ
ประกอบวิชาชี พ และมี ทักษะในดานต างๆ ที่เกื้อหนุ นต อการ
ประกอบวิชาชีพไมวาจะในประเทศหรือตางประเทศ และความ
พร อ มในการพั ฒ นาทั ก ษะดั งกล า ว ด ว ยการเป ด โอกาสให
นักศึกษาไดเลือกเรียนในแผนการศึกษาที่ตนเองสนใจ อันไดแก
การทําวิ จั ยอั นเป นสิ่ งจํ าเป นในการตอยอดเทคโนโลยี และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงหลัก
ของความปลอดภัยและความเป นมิตรต อสิ่งแวดลอม การทําสห
กิ จศึ ก ษาซึ่ งอาศั ยคว ามร ว มมื อ ของภ าคก ารศึ ก ษากั บ
ภาคอุ ตสาหกรรมเพื่ อแก โจทย ป ญหาจริ งและเพิ่ มพู น
ประสบการณสําหรับในวิชาชีพ และการเลือกเรียนวิชาโทเพื่อเพิ่ม
ทักษะในสาขาอื่นและนําความรูดานวิศวกรรมเคมีไปสรางบูรณา
การกับศาสตรในสาขาอื่น ดังนั้นดวยแผนการศึกษาที่ยืดหยุนและ
ความหลากหลายของวิชาเลือกที่ทันสมัย ประกอบกับการปลูกฝง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมเคมี นี้ มุ ง หวั ง ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมเคมีที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาหาความรูในดานตาง ๆ
ที่ตนเองสนใจตอไปได และเปนบัณฑิตที่จะเปนกําลังสําคัญตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมเคมี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานได
หลากหลาย หมั่นแสวงหาความรู สามารถปรับตัวไดตาม
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจไดดี

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมเคมี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการ
รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู และมีความคิด
สรางสรรค
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หลักสูตร พ.ศ. 2547
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายไดเปนอยางดี
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร คํานึงถึง
สังคมและสวนรวม

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม
นอยกวา 146 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ
หลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
48 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
แบงออกเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม 21 หนวยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร
- หมวดสังคมศาสตร
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
3
- หมวดภาษา
ภาษาไทย
3
ภาษาอังกฤษ
6
1.2 สวนที่ 2 ศึกษาหลักสูตรที่คณะกําหนดรวม 27
หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
92 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
- วิชาบังคับ
63
- วิชาเลือก
18
(1) เลือกในและนอกสาขา
9
(2) วิชาวิจัยหรือสหกิจศึกษาหรือวิชาโท 9
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม
นอยกวา 146 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ
หลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
แบงออกเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม 21 หนวยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร
- หมวดสังคมศาสตร
- หมวดวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
3
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
3
- หมวดภาษา
ภาษาไทย
3
ภาษาอังกฤษ
6
1.2 สวนที่ 2 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่คณะฯ
กําหนด ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.1 วิชาบังคับ
63
2.2.2 วิชาเลือก
20
(1) เลือกในและนอกสาขา
11
(2) วิชาวิจัยหรือสหกิจศึกษาหรือวิชาโท 9
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

3
3
6

9

11
81

62

3
3
6

9

27
83

หลักสูตร พ.ศ. 2547
ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
48 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป (สวนที่ 1) หมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษา รวม
21 หนวยกิต และ ตองศึกษา (สวนที่ 2) จํ านวน 27
หนวยกิต ดังนี้
1.1 สวนที่ 1
- หมวดมนุษยศาสตร บังคับ 1 วิชา ( 3 หนวยกิต)
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
(3)
- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
(3)
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม 2 วิชา
( 6 หนวยกิต)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
(3)
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
วพ. 208 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
- หมวดภาษา รวม 3 วิชา
(9 หนวยกิต)
ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา
(3 หนวยกิต)
ท. 161 การใชภาษาไทย 1
ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.2 สวนที่ 2 รายวิชาที่คณะกําหนดไวในหลักสูตร
วท. 124
วท. 174
วท. 133
วท. 183

เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

(3)

(3)
(0)
(3)
(3)
27
(3)
(1)
(3)
(1)
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ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
(สวนที่ 1) หมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษา รวม 21
หนวยกิต และ ตองศึกษารายวิชาที่คณะฯ กําหนดไว
(สวนที่ 2) รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
1.1 สวนที่ 1
- หมวดมนุษยศาสตร บังคับ 1 วิชา ( 3 หนวยกิต)
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม 2 วิชา
( 6 หนวยกิต)
วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
- หมวดภาษา รวม 3 วิชา
(9 หนวยกิต)
ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา
(3 หนวยกิต)
ท. 161 การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.2 สวนที่ 2 รายวิชาตามหลักสูตรที่คณะฯ
กําหนดไวในหลักสูตรรวม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ยายไปเปนหมวดวิชาแกน พฐ. คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
เลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จาก รายวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ

(3)
(3)

(3)

(3)

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

(3)
(1)

(3)
(3)
(2)
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วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
2. วิชาเฉพาะ
92 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
11 หนวยกิต

วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
วก. 111 กราฟกวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
81 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
63 หนวยกิต
วิชาบังคับในสาขา
วค. 202 เคมีอินทรีย
วค .204 ฟสิกัลเคมีและเคมีวิเคราะห
วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
วค. 213 พลศาสตรความรอนสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1

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

(0)
(3)
(3)
(2)
(3)

(3)
(4)
(3)
(3)
64

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
น. 246 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน
ทอ. 201 หลักการบริหาร
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกนอกสาขา
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกนอกสาขา
2. วิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
27 หนวยกิต
2.2.1 พื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
17 หนวยกิต
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
2.2.2 พื้นฐานทางวิศวกรรม 10 หนวยกิต
วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
83 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
63 หนวยกิต
วิชาบังคับในสาขา
วค. 202 เคมีอินทรีย
วค. 200 เคมีวิเคราะห
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส
วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
วค. 213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1

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

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

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

หลักสูตร พ.ศ. 2547
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคมี
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
วค. 314 พลศาสตรความรอนสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2
วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา
วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
วค. 334 การถายโอนมวล
วค. 335 กระบวนการแยก
วค. 351 การถายเทความรอน
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการเยี่ยมชมโรงงาน
วค. 372 การจัดการทางวิศวกรรมเคมี
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
วค. 422 การกําจัดของเสียทางอุตสาหกรรม
วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการ
และการควบคุม
วค. 473 การออกแบบกระบวนการผลิตและการ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
วิชาบังคับนอกสาขา
วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม- สถิตยศาสตร
สษ. 210 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 1
2.2.2 วิชาเลือก
18 หนวยกิต
1) เลือกศึกษารายวิชาเลือกในสาขา และ
นอกสาขา 9 หนวยกิต
วิชาเลือกในสาขา
วค. 316 การออกแบบหนวยปฏิกรณ
วค. 336 ปรากฏการณการถายโอน
วค. 366 วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคมี
วค. 367 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมเคมี
วค. 396 การฝกงาน
วค. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2

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

(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(0)
(2)
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วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคมี
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2
วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา
วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
วค. 334 การถายโอนมวล
วค. 335 กระบวนการแยก
วค. 351 การถายเทความรอน
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการเยี่ยมชมโรงงาน
วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเคมี
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
วค. 422 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการ
และการควบคุม
วค. 474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการ
ออกแบบโรงงาน
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
วค. 391 การฝกงาน
วิชาบังคับนอกสาขา
วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม- สถิตยศาสตร
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกนอกสาขา
2.2.2 วิชาเลือก
20 หนวยกิต
1) เลือกศึกษารายวิชาเลือกในสาขา และนอก
สาขา 11 หนวยกิต
วิชาเลือกในสาขา
วค. 416 การออกแบบหนวยปฏิกรณ
ตัดออก
วค. 466 วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคมี
วค. 467 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมเคมี
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับในสาขา (วค.391)
วค. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2

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

(2)
(2)
(2)
(2)
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วค. 408 วิชาบรรยายพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1
วค. 409 วิชาบรรยายพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2
วค. 417 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
วค. 418 พลศาสตรความรอนเชิงสถิติเบื้องตน
วค. 419 การประยุกตใชพลศาสตรความรอนเชิง
สถิติและเทคนิคการจําลองระบบโดย
คอมพิวเตอร
วค. 426 การปองกันมลพิษ
วค. 428 วิศวกรรมชีวเคมี
วค. 429 การประเมินผลกระทบ
วค. 446 เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมของ
พลาสติกและของเหลือใช
วค. 448 เทคโนโลยีการกัดกรอน
วค. 449 เทคโนโลยีโพลิเมอร
วค. 456 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม
วค. 457 เทคโนโลยีปโตรเคมีและปโตรเลียม
วค. 458 กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
วค. 468 การออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะหผลการทดลองสําหรับกระบวน
การทางวิศวกรรมเคมี
วค. 469 การจําลองกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี
วค. 476 การออกแบบผลิตภัณฑเคมี
วค. 506 วิชาบรรยายพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3
วค. 507 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3

วิชาเลือกนอกสาขา
วอ. 425 เทคโนโลยีพลาสติก
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

ตัดออก
ตัดออก
วค. 317 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
ตัดออก
ตัดออก

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

วค. 326 การปองกันมลพิษ
วค. 328 วิศวกรรมชีวเคมี
วค. 329 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
วค. 346 เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมของ
พลาสติกและของเหลือใช
วค. 348 เทคโนโลยีการกัดกรอน
วค. 447 เทคโนโลยีพอลิเมอร
วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม
วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม
วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
วค. 358 กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
วค. 368 การออกแบบการทดลองสําหรับ
งานทางวิศวกรรมเคมี

(2)
(2)
(2)
(2)

วค. 369 การจําลองกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี
ตัดออก
ตัดออก
วค. 507 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3
วค. 306 เคมีอนินทรีย
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี
วค. 347 เคมีวัสดุขั้นสูง
วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
วค. 427 มลพิษทางอากาศ
วค. 477 การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
วค. 508 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4
วิชาเลือกนอกสาขา
วอ.425 วิศวกรรมพอลิเมอร
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
สษ. 210 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 1
สษ. 310 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 2

(2)

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

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

(3)
(1)
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(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2547

2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 9 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
2.1) วิชาวาดวยการวิจัย
9 หนวยกิต
วค. 496 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
วค. 497 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2

(3)
(6)

2.2) วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 9 หนวยกิต
วค. 498 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 1
(3)
วค. 499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 2
(6)
2.3)วิชาเลือก
9 หนวยกิต
นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชา วค. 396 และเลือก
ศึ ก ษาวิ ชาจากสาขาวิ ชาใดวิ ช าหนึ่ ง ที่ เ ป ด สอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีก 9 หนวยกิต ทั้งนี้หาก
นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาวิ ช าจนครบตามข อ กํ า หนดและ
เงื่ อ นไขของหลั ก สู ต รวิ ชาโทในสาขาวิ ชาใดก็ ต าม
นักศึกษามีสิทธิไดรับวิชาโทในสาขานั้นๆ
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าใดก็ ไ ด ที่ เ ป ด สอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต ทั้งนี้ตองเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่เปดสอนโดยสถาบันภาษาอยางนอย 3 หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
สษ. 410 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 9 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
2.1) วิชาวาดวยการวิจัย
9 หนวยกิต
วค.586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี
วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
2.2) วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 9 หนวยกิต
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
2.3 วิชาเลือก
9 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาจากสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่ง ที่เป ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร อี ก 9
หนวยกิต โดยวิชาเหลานั้นตองถูกกําหนดใหเปนวิชา
โทและอยูในสาขาวิชาเดียวกัน เมื่อนักศึกษาศึกษาวิชา
จนครบ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชา
โทในสาขาวิชาใดก็ตาม นักศึกษามีสิทธิไดรับวิชาโทใน
สาขานั้น ๆ
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าใดก็ ไ ด ที่ เ ป ด สอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
“ยกเวนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา
และวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และสวน
ที่ 2 ที่ใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา” ทั้งนี้ ควรเลือกศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต

(3)
(3)
(3)

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

ภาคผนวก 7 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
วค. 202 เคมีอินทรีย
วค. 406หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี1
วค. 407หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี2
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
วค. 507หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี3
รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
วค. 204 ฟสิกัลเคมีและเคมีวิเคราะห

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

(3)
(2)
(2)
(1)
(2)

วค. 202 เคมีอินทรีย
วค. 406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี1
วค. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี2
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
วค. 507หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี3

(3)
(2)
(2)
(1)
(2)

(4)

วค. 200 เคมีวิเคราะห
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส

(3) ปรับปรุงเนื้อหา
(3) และแยกวิชาเดิมเปน 2 วิชาบรรยาย
โดยแตละวิชามีหนวยกิต 3 หนวยกิต
(3) ปรับปรุงเนื้อหา
(3) เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย และปรับปรุง
เนื้อหา
(3) เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย
และปรับปรุงเนื้อหา
(3) ปรับปรุงเนื้อหา

วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
วค. 211 พลศาสตรความรอน

(3)
(3)

วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
วค. 211 เธอรโมไดนามิกส

วค. 213 พลศาสตรความรอนสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับ
วิศวกรรมเคมี
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1
วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2
วค. 314 พลศาสตรความรอนสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2

(3)

วค. 213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับ
วิศวกรรมเคมี
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1
วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2
วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2

วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา
วค. 316 การออกแบบหนวยปฏิกรณ

(3)
(3)

วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา
วค. 416 การออกแบบหนวยปฏิกรณ

วค. 323 ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเคมี
วค. 334 การถายโอนมวล
วค. 335 กระบวนการแยก
วค. 351 การถายเทความรอน

(3)

วค. 323 ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเคมี
วค. 334 การถายโอนมวล
วค. 335 กระบวนการแยก
วค. 351 การถายเทความรอน

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

(3)
(3)
(3)
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-

(1) ปรับปรุงเนื้อหา
(1) ปรับปรุงเนื้อหา
(3) เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และแกไขวิชากอน
จากเดิมสอบได วค.213
เปนสอบได วค. 213 หรือ วค.211
(3) ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 3
เปน 2 หนวยกิต
(3) ปรับปรุงเนื้อหา
(3) ปรับปรุงเนื้อหา
(3) เปลีย่ นชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(3) ปรับปรุงเนื้อหา

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
วค. 366 วิธีการคณิตศาสตรสําหรับ
วิศวกรรมเคมี
วค. 367 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสม
ทางวิศวกรรมเคมี

(3)
(3)

วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการเยี่ยมชมโรงงาน
วค. 372 การจัดการทางวิศวกรรมเคมี

(3)

วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
วค. 396 การฝกงาน

(1)
(0)

วค. 417 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา

(3)

วค. 422 การกําจัดของเสียทาง
อุตสาหกรรม
วค. 426 การปองกันมลพิษ

(3)

วค. 428 วิศวกรรมชีวเคมี

(3)

วค. 429 การประเมินผลกระทบ

(3)

(3)

(3)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
สรุปการเปลี่ยนแปลง
วค. 466 วิธกี ารคณิตศาสตรสําหรับ
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา และลดจํานวนหนวยกิต
วิศวกรรมเคมี
จาก 3 เปน 2 หนวยกิต
วค. 467 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสม
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
ทางวิศวกรรมเคมี
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 3
เปน 2 หนวยกิต
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี (3) ปรับปรุงเนื้อหา
และการเยี่ยมชมโรงงาน
วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตร (3) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา
วิศวกรรมเคมี
และ ปรับปรุงเนื้อหา
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1 (1) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย
วค. 391 การฝกงาน
(1) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
แกไขวิชาบังคับกอน จากนักศึกษาชั้นป
ที่ 3 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบผานการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน และเพิ่ม
หนวยกิตจาก 0 เปน 1 หนวยกิต
วค. 317 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 3 เปน
2 หนวยกิต
วค. 422 การบําบัดของเสียจาก
(3) เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย
อุตสาหกรรม
ปรับปรุงเนื้อหา
วค. 326 การปองกันมลพิษ
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 3 เปน
2 หนวยกิต
วค. 328 วิศวกรรมชีวเคมี
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 3 เปน
2 หนวยกิต
วค. 329 การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย
ผลิตภัณฑ
ปรับปรุงเนื้อหาและลดหนวยกิตจาก 3
เปน 2 หนวยกิต

วค. 446 เทคโนโลยีการนํากลับมาใช

(3)

วค. 346 เทคโนโลยีการนํากลับมาใช

ใหมของพลาสติกและ

ใหมของพลาสติกและ

ของเหลือใช
วค. 448 เทคโนโลยีการกัดกรอน

ของเหลือใช
วค. 348 เทคโนโลยีการกัดกรอน

(3)
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(2) เปลี่ยนรหัสวิชา
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 3
เปน 2 หนวยกิต
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหาและลด
จํานวนหนวยกิตจาก 3 เปน 2 หนวยกิต

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)

วค. 449 เทคโนโลยีโพลิเมอร

(3)

วค. 447 เทคโนโลยีพอลิเมอร

วค. 456 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม

(3)

วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม

วค. 457 เทคโนโลยีปโตรเคมีและ
ปโตรเลียม

วค. 458 กระบวนการแยกกาซ

วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม
วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคมี

(3)

ธรรมชาติ

วค. 358 กระบวนการแยกกาซ
ธรรมชาติ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย
ปรับปรุงเนื้อหา และลดจํานวน
หนวยกิตจาก 3 เปน 2 หนวยกิต
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหาและลด
จําวนหนวยกิตจาก 3 เปน 2 หนวยกิต
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา
(2) ปรับปรุงเนื้อหา แยกเปนวิชาบรรยาย
2 วิชา ๆ ละ 2 หนวยกิต และตัดวิชา
บังคับกอนออก
(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
และลดจํานวนหนวยกิตจาก 3
เปน 2 หนวยกิต

วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการ

(3)

และการควบคุม
วค. 468 การออกแบบการทดลองและ

วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการ

(3) เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

และการควบคุม
(3)

การวิเคราะหผลการทดลอง

วค. 368 การออกแบบการทดลอง
สําหรับงานทางวิศวกรรมเคมี

สําหรับกระบวนการทาง

(2) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา และ
ลดจํานวนหนวยกิตจาก 3 เปน
2 หนวยกิต

วิศวกรรมเคมี
วค. 469 การจําลองกระบวนการทาง

(3)

วิศวกรรมเคมี
วค. 473 การออกแบบกระบวนการ

วค. 369 การจําลองกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี

(3)

และการประเมินทาง

(2) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา และลด
จํานวนหนวยกิตจาก 3 เปน 2 หนวยกิต

วค. 474 การออกแบบกระบวนการและ (3) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา
การออกแบบโรงงาน

และ ปรับปรุงเนื้อหา

เศรษฐศาสตร
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี

(1)

วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี

(1) ปรับปรุงเนื้อหา

วค. 496 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1

(3)

วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา และ
เพิ่มวิชาบังคับกอน เปนสอบผานวิชา
บังคับ เฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีตาม
โครงสรางหลักสูตรที่กําหนดไวไม
นอยกวา 51 หนวยกิต
และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน

วค. 497 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2

(6)

วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
วค. 586 การเขียนบทความในสาขา
วิศวกรรมเคมี
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(3) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
(3) เพิ่มวิชาบังคับกอนเปนสอบได
วค. 596 และแยกเปน 2 วิชาใหม

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
วค. 498 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
(3)

วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษา

สรุปการเปลี่ยนแปลง
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุง

วิศวกรรมเคมี

เนื้อหา แกไขวิชาบังคับกอน จาก
ศึกษาวิชาตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร
ที่กําหนดไวไมนอยกวา 90 หนวยกิต
และไดรับอนุมัตจิ ากอาจารยผูสอน เปน
สอบผานวิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิศวกรรมเคมีตามโครงสรางหลักสูตร
ที่กําหนดไวไมนอยกวา 51 หนวยกิต
และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน

วค. 499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี 2

(6)

วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี

(6) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุง
เนื้อหา และแกไขวิชาบังคับกอนจาก
เดิมสอบไดวค. 498 เปนสอบไดวค.598

รายวิชาที่เปดเพิ่ม
วค .106 ความยั่งยืนทาง
(3)
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
วค. 306 เคมีอนินทรีย
(2)
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี

(2)

วค. 347 เคมีวัสดุขั้นสูง
วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
วค. 427 มลพิษทางอากาศ
วค. 477 การออกแบบผลิตภัณฑเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ

(2)
(2)
(2)
(2)

วค. 508 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4 (2)
รายวิชาที่ตัดออก
วค. 336 ปรากฏการณการถายโอน

(3)

วค. 408 วิชาบรรยายพิเศษทาง

(3)

วิศวกรรมเคมี 1
วค. 409 วิชาบรรยายพิเศษทาง

(3)

วิศวกรรมเคมี 2
วค. 418 พลศาสตรความรอนเชิงสถิติ

(3)

เบื้องตน
วค. 419 การประยุกตใชพลศาสตร

(3)

ความรอนเชิงสถิติและเทคนิค
การจําลองระบบโดยคอมพิวเตอร
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หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)

วค. 476 การออกแบบผลิตภัณฑเคมี

(3)

วค. 506 วิชาบรรยายพิเศษทาง

(3)

วิศวกรรมเคมี 3
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สรุปการเปลี่ยนแปลง

