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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Master of Engineering Program in Chemical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
Master of Engineering (Chemical Engineering)
M. Eng. (Chemical Engineering)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเข้าใจภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
-ไม่ม-ี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 255….
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2558
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการหรือนักวิจัย
(2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
(3) วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชนตาแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรเคมี วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิศวกร
กระบวนการ วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการ วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่าย
บริการ เป็นต้น
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
1 นายธีระวัฒน์ อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
เหมือนศรีชัย*
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
2 นางผ่องศรี
รศ. วศ.ม.( วิศวกรรมเคมี)
ศิวราศักดิ์
วท.บ. (เคมี)
3 นางจุไรวัลย์
ผศ. Ph.D. (Chemical and
รัตนะพิสิฐ
Petroleum Refining
Engineering)
M.S. (Chemical and
Petroleum Refining
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
หมายเหตุ: * ประธานหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล
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สาเร็จจาก

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Colorado School of Mines,
USA.

2555
2547
2531
2522
2542

Colorado School of Mines, 2538
USA.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2532

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองค์ความรู้ขั้นสูงทาให้
เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งต้องใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถทาได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ขั้นสูง การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)และการเตรียมรับการเป็น
หนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558
สาหรับวิศวกรรมเคมีเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ จึง
เป็ น สาขาหนึ่ งที่มีค วามส าคัญต่ อการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จในภาคการผลิ ต ทาให้ ต้องมีการพัฒ นาความรู้
ทางด้า นวิ ศวกรรมเคมี อ ย่ า งต่ อเนื่ อ ง ทั้ง นี้ เ พื่อ ให้ เกิด ความเชี่ ยวชาญและสามารถบูร ณาการความรู้ ด้า น
วิศวกรรมเคมีและองค์ความรู้อื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เข้มแข็งและทาให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง
และแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิต ในอุตสาหกรรมและความต้องการพึ่ งพาเทคโนโลยี
ตนเองก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสาคัญขององค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี
นั้ น ส่ ง ผลคุ โ ณปการต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต การพึ่ ง พาเทคโนโลยี ต นเอง การบริ ห ารจั ดการ
ทรั พยากร การควบคุ มมลภาวะและสิ่ งแวดล้ อมการเพิ่ มโอกาสการแข่ ง ขัน ทางการค้ า และการส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ สิ่ งเหล่ านี้มีผ ลต่อ การมีคุณภาพชีวิตที่สู งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทั้ง ประชากร
ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม
รวมถึงการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จะช่วยพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทยรวมถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อ
สอดรับการเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเคลื่อนที่ของวิชาชี พวิศวกรในประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และระดับโลก
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ถูกพัฒนาจากการ
สอบถามความคิดเห็นจากศิษย์เก่า นักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงคณาจารย์ของหลักสูตร
รวมถึ ง ได้รั บ การวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต รจากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รด้า นวิ ศ วกรรมเคมี และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์จาเป็นต้องมีการเรียน
การสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษานา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของงานทางด้านวิศวกรรมเคมีและการประยุกต์ โดยเน้น
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การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเคมีได้อย่างหลากหลาย
เช่น พลังงาน พลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อม อาหารและสมุนไพร วัสดุ เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
และวัตถุดิบที่มีอยู่ อย่ างมี ประสิทธิภ าพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิ ตเพื่อส่ งออกและ
ทดแทนการนาเข้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีทั้งทางสังคมวัฒนธรรม และสวัสดิภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรนี้สามารถสร้างนักวิจัยที่มีความรู้ และความสามารถในการทางานวิจัยที่มีคุ ณภาพ
และใช้งานได้จริง และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นงานวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้ง
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความสาคัญของการเป็นหลักสูตรนักปฏิบัติ โดยในหลักสูตรนี้ได้มีการเพิ่มรายวิชาการ
ปฏิบัติทางวิศวกรรมเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมได้จริง พร้ อมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อให้วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาเลือกบางวิชาในกลุ่มวิชาเลือกตามแผนวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอื่น
หรือหลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร
รวมทั้งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เพื่อเป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มคี วามรู้มีความสามารถในการทางานวิจัยเชิงลึกมีทักษะการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ง านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ และเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถประยุกต์และพิจารณาผลกระทบ
ของผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี
3. มีความสามารถในการทางานวิจั ยเชิงลึกมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ และสามารถบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ หรือเพื่อพัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรม
โดยสามารถประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ที่ดีมีความเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสม
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
ประเทศไทย

- รายงานผลการดาเนินการ
และการประเมินหลักสูตร

- พัฒนาหลักสูตร โดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยระดับสากล
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
หรือมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย

- จานวนงานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
- รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก
เครือข่ายหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่มีส่วนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
- สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการเรียน
เรียนการสอนและวิจัย
การสอน การประเมินผลและวิชาชีพ
อื่นๆ
- สนับสนุนการทางานวิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย
- พัฒนาหลักสูตร

- ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์
- ความเห็นของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของบัณฑิต
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- จานวนผลงานวิจัยที่
เผยแพร่ต่อที่ประชุมวิชาการ/
บทความวิชาการ เพิ่มขึ้น
- จานวนอาจารย์ที่เข้ารับ
การอบรม สัมมนาทาง
วิชาชีพ หรือดูงานทาง
วิชาการ เพิ่มขึ้น
- จานวนวิทยานิพนธ์ที่
เผยแพร่ต่อที่ประชุมวิชาการ/
เผยแพร่ในรูปบทความ
วิชาการไม่น้อยกว่า 1
บทความต่อ 1 คน
- แบบประเมินการสอนของ
นักศึกษา
- แบบประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต โดยเฉลี่ย 3.5 จาก
ระดับคะแนน 5.0

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
หมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ อาจเปิ ด ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น ซึ่ ง เป็ น ภาคการศึ ก ษาที่ ไ ม่ บั ง คั บ ใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา
ปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา
ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือเทียบเท่า
3. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
4. คุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หรือเทียบเท่า อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีไม่
เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า จาเป็นต้อง
เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะจัดให้มี
การเรียนการสอนในปีการศึกษาแรกเข้า
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
รวม
25
50
50
50
คาดว่าจะจบการศึกษา
25
25
25

2562
25
25
50
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าสนับสนุนการศึกษา
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2559
2560
4,700,000 4,900,000
7,050,000 7,350,000
5,640,000 5,880,000
17,390,000 18,130,000

2558
4,500,000
6,750,000
5,400,000
16,650,000

2561
5,100,000
7,650,000
6,120,000
18,870,000

2562
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

2561

2562

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน
2558
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2559

ปีงบประมาณ
2560

550,000
8,623,125
4,662,000
13,835,125

572,000
594,880
618,675
643,422
8,968,050 9,326,772 9,699,843 10,610,000
4,869,200 5,076,400 5,283,600 5,490,800
14,409,250 14,998,052 15,602,118 16,222,059

400,000
400,000
14,235,125
225
63,267

420,000
420,000
14,829,250
235
63,103

440,000
460,000
480,000
440,000
460,000
480,000
15,438,052 16,062,118 16,702,059
245
255
265
63,012
62,989
63,027

*หมายเหตุ จ านวนนั ก ศึกษารวมหลั กสู ตรเก่ าและหลั ก สู ตรปรับปรุ ง ค่าใช้จ่ ายต่อหั ว นัก ศึกษาเฉลี่ ย
63,080 บาทต่อปี

8

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิช าและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
เป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ประกอบด้วย การเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
เป็นการเรียนรายวิชาและทาวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*
3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ในระดับ S (เป็นที่พอใจ)
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3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของรหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัวซึ่งจาแนกตาม
แผนภูมิดังนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในหมวดวิชา
X X -X X X
1 2 3 4 5
1. ตาแหน่งที่
2. ตาแหน่งที่
3. ตาแหน่งที่
4. ตาแหน่งที่
5. ตาแหน่งที่
6. ตาแหน่งที่

X X X
6 7 8
1–2
3
4
5
6
7–8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เป็นเลข 6)
ลาดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา

X

(X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต (นับหน่วยกิต)
04-711-601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Advanced Mathematics for Chemical Engineering
04-711-602 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Chemical Engineering Thermodynamics
04-711-603 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Chemical Reaction Engineering and Reactor Design
04-711-604 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Transport Phenomena
1.2 รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
04-711-605* สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1
1(0-2-1)*
Chemical Engineering Seminar 1
04-711-606* สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2
1(0-2-1)*
Chemical Engineering Seminar 2
04-711-607* การปฏิบัติทางวิศวกรรมเคมี
1(0-3-6)*
Chemical Engineering Practice
* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2
การปฏิบัติทางวิศวกรรมเคมี แบบไม่นับหน่วยกิต(Audit) และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็นที่
พอใจ)
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า จะต้องเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีในรายวิชาดังต่อไปนี้
04-711-201 หลักการและการคานวณทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Chemical Engineering Principles and Calculations
04-711-401 ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 1
4(4-0-8)
Basic Chemical Engineering 1
04-711-402 ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 2
4(4-0-8)
Basic Chemical Engineering 2
การกาหนดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐานดังกล่าว สามารถอยู่นอกเหนือจากรายวิชาที่กล่าวในข้างต้นได้
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกาหนดรายวิชาเรียนให้กับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล
สาหรับรายวิชาปรับพื้นฐานเหล่านี้ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี และนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็นที่พอใจ)
2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถกาหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือกโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
11

2.1 รายวิชาเลือกจะต้องเป็นรายวิชาที่มีรหัสรายวิชา ในตาแหน่ง 3 ตัวหลัง (ของรหัส
รายวิชา 8 ตัว) ตั้งแต่ 600 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะนับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
2.2 ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกดังนี้
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี (ข้อ 2.3)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.3 รายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมีและหน่วยกิตวิชามีดังนี้
04-712-601 เทคโนโลยีการตกผลึกสาร
3(3-0-6)
Crystallization Technology
04-712-602 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Applied Transport Phenomena in Chemical Engineering
04-712-603 ปฏิบัติการถ่ายโอนมวล
3(3-0-6)
Mass Transfer Operations
04-712-604 กระบวนการแยกด้วยเมมเบรน
3(3-0-6)
Membrane Separation Process
04-712-605 สมดุลวัฏภาคของไหล
3(3-0-6)
Fluid Phase Equlibria
04-712-606 การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Chemical Reactor Analysis
04-712-607 วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
Catalysis Engineering
04-712-608 การประเมินวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Life Cycle Assessment
04-712-609 วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemical Engineering
04-712-610 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Special Topics in Chemical Engineering
04-712-611 หัวข้อขั้นสูงวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Advanced Topics in Chemical Engineering
04-713-601 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Process Control
04-713-602 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Optimization in Chemical Engineering
04-713-603 ยุทธศาสตร์การออกแบบกระบวนการและการควบคุม
3(3-0-6)
Strategy of Process Design and Control
04-714-601 การป้องกันมลภาวะ
3(3-0-6)
Pollution Prevention
04-714-602 การเปลี่ยนวัสดุลิกโนเซลลูโลสสาหรับพลังงานที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Conversion of lignocellulose materials for sustainable
energy
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
04-711-691 วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
Thesis
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
04-711-601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับ
3
3
0
6
วิศวกรรมเคมี
04-711-602 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
3
3
0
6
ขั้นสูง
04-711-605* สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1
1*
0
2
1
04-71x-xxx
วิชาเลือก
3
3
0
6
04-71x-xxx
วิชาเลือก
3
3
0
6
รวม
12
12
2
25
* หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 04-711-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 แบบไม่นับ
หน่วยกิต(audit)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
04-711-603 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการ
3
3
0
6
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง
04-711-604 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน
3
3
0
6
ขั้นสูง
04-711-606* สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2
1*
0
2
1
04-71x-xxx วิชาเลือก
3
3
0
6
xx-xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
3
3
0
6
รวม
12
12
2
25
*หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิช า 04-711-606 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2 แบบไม่นับ
หน่วยกิต(audit)
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
04-711-691 วิทยานิพนธ์
6
0
18
0
04-711-607* การปฏิบัติทางวิศวกรรมเคมี
1
0
3
6
รวม
6
0
21
6
*หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 04-711-607การปฏิบัติทางวิศวกรรมเคมี แบบไม่นับ
หน่วยกิต(audit)
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
04-711-691 วิทยานิพนธ์
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
04-711-601

คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
Advanced Mathematics for Chemical Engineering
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ในปัญหาทางวิศวกรรมเคมี เทคนิคการหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและเชิงอนุพันธ์ย่อยอนุกรมอนันต์วิธีการแยกตัวแปรฟังก์ชั่นเบส
เซลและฟังก์ชั่นพหุนามของเลอจองด์ การวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์
Formulation of mathematics equations in chemical engineering problems,
analytical solution techniques of ordinary and partial differential
equations, infinite series, separation of variables, Bessel’s equations and
Legendre polynomial, vector and tensor analysis

04-711-602

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Chemical Engineering Thermodynamics
กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ระบบของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ความสั มพัน ธ์ทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลและเสถียรภาพของระบบ สมดุล วัฏ ภาค
สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ
The first and second laws of thermodyanmics, systems of pure materials
and mixtures, thermodynamic relations, system equilibrium and stability,
phase equilibrium, chemical equilibria, statistical thermodynamics

04-711-603

วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Chemical Reaction Engineering and Reactor
Design
จลนพลศาสตร์ของระบบปฏิกิริยาที่ซับซ้อน ตัวเร่งปฏิกิริยา ทฤษฎีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์สาหรับปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา การถ่ายโอนความร้อนและมวลใน
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องสาหรับปฏิกิริยาเอกพันธุ์
และวิวิธพันธุ์ แบบจาลองเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการไหลไม่เป็นอุดมคติ
Kinetics of complex reacting systems, catalyst, theory and reactor design
for catalyzed reaction, heat and mass transfer in heterogeneous reactions,
design of continuous reactorfor homogeneous and heterogeneous
reactions, non-ideal flow reactor models

14

04-711-604

04-711-605

04-711-606

ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Transport Phenomena
การศึกษาแบบผสมผสานของหลักการการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนพลังงานและ
การถ่ายโอนมวล ตลอดจนลักษณะร่วมหรือแตกต่างระหว่างการถ่ายโอนทั้งสาม การ
อนุ รั ก ษ์โ มเมนตั ม พลั ง งานและมวลในการไหลแบบราบเรี ย บและปั่ นป่ ว นในระดั บ
จุลทรรศน์ ทฤษฎีของชั้นขอบเขตแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน สมการเชิงอนุพันธ์ของ
การเปลี่ยนแปลงภาวะต่อเนื่อง การเคลื่อนที่และพลังงาน
A combined study of the fundamentals of momentum transport, energy
transport, and mass transport and the analogies between them,
conservation of momentum, energy and mass in laminar flows and
turbulent flows in microscopic approaches, laminar and turbulent
boundary layer theories, differential equations of change in continuity,
motion and energy
1 (0-2-1)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Seminar 1
การเข้าร่วมฟังและการอภิปรายในหัวข้อด้านวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและ
จรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพจากวิทยากรรับเชิญ การค้นคว้าข้อมูล การ
นาเสนอบทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อด้านวิศวกรรมเคมีที่ได้รับการคัดเลื อกต่อ
ที่ประชุมและการจัดทารายงานตามที่ภาควิชากาหนด
Participate and discussion in the topics of chemical engineering
researches, research and engineering ethics from invited speakers,
literature survey to follow the progress in researches, presentation of an
assigned paper from the department committee and preparation of report
writing
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2
1 (0-2-1)
Chemical Engineering Seminar 2
การเข้ าร่ ว มฟั ง และการอภิ ปรายในหั ว ข้ อด้ า นวิ ศ วกรรมเคมี ในหั ว ข้ อ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าข้อมูล การนาเสนอบทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อ
ด้านวิศวกรรมเคมีที่ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุมและการจัดทารายงานตามที่ภาควิชา
กาหนด
Participate and discussion in the topics of chemical engineering
researches, literature survey to follow the progress in researches,
presentation of an assigned paper from the department committee and
preparation of report writing
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04-711-607

การปฏิบัติทางวิศวกรรมเคมี
1 (0-3-6)
Chemical Engineering Practice
ปฏิบัติงานเฉพาะทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมี
เพื่อแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้คาแนะนาและกากับดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา
Practice, theoretically and experimentally, specific tasks by integrating
knowledges in chemical engineering to solve problems assigned under
advices and supervision of a responsible instructor.

04-711-201

หลักการและการคานวณทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
Chemical Engineering Principles and Calculations
ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางวิศวกรรมเคมี การคานวณปริมาณมวลสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยา
เคมีและดุลมวลกระบวนการ การคานวณดุลมวลของกระบวนการที่มีกระแสป้อนกลับ
กระแสไหลอ้อมผ่าน และกระแสเป่าไล่ การใช้ข้อมูลทางเคมี ข้อมูลสมดุลวัฏภาค ข้อมูล
ทางกายภาพ และข้อมูล ทางอุณหพลศาสตร์ในการคานวณดุล พลั งงานกระบวนการ
กรณีศึกษาของการดุลมวลและดุลพลังงานในกระบวนการผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
Basic knowledge of chemical engineering, calculations of chemical
reaction stoichiometry and material balances of processes, calculations of
material balances of processes with recycles, by pass and purging, use of
chemical data, phase equilibrium data and thermodynamics data for
energy balances of processes, case studies of material and energy
balances of various production processes

04-711-401

ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 1
4 (4-0-8)
Basic Chemical Engineering 1
กฎทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติ ทางอุณหพลศาสตร์ของของไหลบริสุทธิ์และของผสม
สมดุล วัฏ ภาคของไอ/ของเหลว อุณหพลศาสตร์ของสารละลาย จลนพลศาสตร์ของ
ปฏิกิริยาเอกพันธ์ เครื่องปฏิกรณ์ของปฏิกิริยาเอกพันธ์และอุณหภูมิคงที่ และกรณีศึกษา
Laws of thermodynamics, thermodynamics properties of pure fluids and
mixtures, vapor/liquid equilibrium, solution thermodynamics, kinetics of
homogeneous reaction, reactors of isothermal homogeneous reaction
design and case studies.
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04-711-402

ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 2
4 (4-0-8)
Basic Chemical Engineering 2
กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อนและมวล ปฏิบัติการหน่วยที่มีการถ่ายโอน
ความร้อนและมวลเกิดขึ้นพร้อมกันจรรยาบรรณวิศวกรและกรณีศึกษา
Fluid mechanics, heat and mass transfer, simultaneous heat and mass
transfer unit operations, engineering ethics and case studies.

04-712-601

เทคโนโลยีการตกผลึกสาร
3(3-0-6)
Crystallization Technology
มโนทัศน์พี้นฐานเกี่ยวกับการตกผลึกสารระดับอุตสาหกรรม อุณหพลศาสตร์ของผลึกใน
สารละลาย การกระจายขนาดของอนุภ าคผลึ กและการแสดงค่า แบบจาลองสมดุ ล
ประชากรของเครื่ องตกผลึ กสารที่ ทางานแบบไม่ ต่อเนื่ องและแบบต่อ เนื่อง รูปแบบ
โมเมนต์ของสมการสมดุลประชากร การประยุกต์การวิเคราะห์สมดุลประชากรในเครื่อง
ตกผลึกแบบต่อเนื่อง แบบจาลองทางทฤษฎีของอัตราการเจริญเติบโตของผลึก การเกิด
นิวเคลียสของผลึก
Basic concepts in industrial crystallization, thermodynamics of crystal in
solution, particle size distribution and their representations, population
balance models for batch and continuous crystallizers, the moment forms
of population balance equation, application of population balance
analysis of continuous crystallizers, theoretical modeling of crystal growth
rates, nucleation of crystal

04-712-602

ปรากฏการณ์ถ่ายโอนประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Applied Transport Phenomena in Chemical Engineering
หลักการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนพลังงานและการถ่ายโอนมวลในระบบสภาวะ
คงที่และไม่คงที่ การหาความเร็วและอัตราการไหลในระบบสภาวะคงที่สาหรับการไหล
แบบราบเรี ย บ การน าความร้ อ น การแพร่ ข องก๊ า ซ กระบวนการที่ มี ทั้ ง การถ่ า ยเท
โมเมนตัม พลังงานและมวลการ การประยุกต์ใช้กับข้อปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
Principles of momentum, energy, and mass transport in steady and
unsteady states, determination of velocity and flow rate in steady state
laminar flows, thermal conductivity, gas diffusivity, multicomponent
systems between momentum, energy and mass transport, applications to
special chemical engineering problem

17

04-712-603

ปฏิบัติการถ่ายโอนมวล
3(3-0-6)
Mass Transfer Operations
การถ่ ายโอนมวลแบบพหุ องค์ประกอบการดาเนินสเตจสมดุ ล สมดุล วัฏ ภาค หน่ว ย
ปฏิบัติการถ่ายโอนมวล หน่วยปฏิบัติการถ่ายโอนมวล-ความร้อน กระบวนการแบบ
แบทช์ แบบต่อเนื่อง และแบบหลายขั้นตอน การออกแบบกระบวนการ
Multicomponent mass transfer operations, equilibrium state operations,
phase equilibria, mass transfer unit operations, mass and heat transfer unit
operations, batch, continuous and multistage operations, and operation
design

04-712-604

กระบวนการแยกด้วยเมมเบรน
3(3-0-6)
Membrane Separation Process
คุณลักษณะเมมเบรน หลักการการแยกด้วยเมมเบรนในระดับไมโครฟิลเตรชัน อัลตรา
ฟิลเตรชัน นาโนฟิลเตรชัน อิเล็กโตรไดอะไลซีสออสโมซิสแบบผันกลับได้ และเพอเวบ
โพเรชั น โมเดลการถ่ า ยโอนการสะสมความเข้ ม ข้ น และการอุ ด ตั น กรณี ศึ ก ษา
กระบวนการเมมเบรน
Characterization of membranes, principle of membrane separations:
microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, electrodialysis, reverse
osmosis and pervaporation, transport models, concentration polarization,
fouling and case studies of membrane processes.

04-712-605

สมดุลวัฏภาคของไหล
3(3-0-6)
Fluid Phase Equilibria
สมดุลเคมีและสมดุลวัฏภาค สมดุลวัฏภาคของสารผสมหลายองค์ประกอบ หลักการ
ของฟิวกาซิตี สัมประสิทธิ์แอคติวิตีและศักย์เคมีและการประยุกต์ใช้เพื่อหาสมบัติอื่นของ
ระบบ แรงระหว่างโมเลกุล ทฤษฎีสมนัย และทฤษฎีของของเหลว
Chemical reaction equilibria and phase equilibria, multicomponent phase
equilibria, fugacity, activity coefficient and chemical potential concepts
and their applications for predicting other properties, intermolecular
forces, theory of corresponding states, theory of liquids
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04-712-606

การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Chemical Reactor Analysis
จลนพลศาสตร์ ข องปฏิกิ ริย าเอกพั นธุ์ ปฏิ กิริ ยาวิวิ ธ พัน ธุ์ที่ มีแ ละไม่มี ตัว เร่ง ปฏิ กิริ ย า
ระบบปฏิกิริยาแก๊ส -ของแข็ง แล ะแก๊ส -ของเหลวเครื่องปฏิกรณ์แบบกะเครื่องปฏิกรณ์
แบบถังกวน เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลู
อิดไดซ์เบด เครื่องปฏิกรณ์สาหรับการไหลแบบหลายวัฏภาค
Kinetics of homogeneous, catalytic and non-catalytic heterogeneous
reactions, gas-solid and gas-liquid reacting systems, batch, mixed flow,
plug flow, fixed bed, fluidized bed and multiphase flow reactors.

04-712-607

วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
Catalysis Engineering
หลักการการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาแบบวิ วิธพันธุ์และแบบเอกพันธุ์
ทฤษฏีการดูดซับทางเคมีและปฏิกิริยาบนพื้นผิว จลนพลศาสตร์และการถ่ายโอนมวล
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์
และคุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยา การเลือกวัสดุรองรับ การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวอย่างเฉพาะของการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา
Fundamentals of homogeneous and heterogeneous catalysis, theory of
adsorption and surface reaction, kinetics and mass transfer, industrial
catalytic processes, catalyst design, synthesis and characterization,
supporting materials selection, catalyst testing, examples of catalyst
design.

04-712-608

การประเมินวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Life Cycle Assessment
หลักการประเมินวั ฏจักรชีวิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงชีวิต
ก๊าซเรือนกระจกและการปล่ อย ภาวะโลกร้อน การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ
กรณีศึกษา
life cycle assessment approach, environmental impact of product life
cycle, greenhouse gases and emissions, global warming, carbon footprint
analysis, case studies

04-712-609

วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemical Engineering
จุลินทรีย์ กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงแบบแบทซ์และต่อเนื่อง
การถ่ายโอนความร้อนและมวลในกระบวนการหมักและกรณีศึกษา
Microbiology, fermentationprocesses, kinetics ofbatch and continuous
cultivations, heat and mass transfer in fermentation and case studies.
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04-712-610

หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Special Topics in Chemical Engineering
ศึก ษาหั ว ข้อ เฉพาะที่ น่ าสนใจทางสาขาวิศ วกรรมเคมี หลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต ที่กาหนดโดยอาจารย์ผู้สอนและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
Study of specialized topics of interest in chemical engineering assigned by
the instructors with the consent of the head of department

04-712-611

หัวข้อขั้นสูงวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Advanced Topics in Chemical Engineering
ศึกษาหัวข้อที่เป็นวิชาการชั้นสูงที่น่าสนใจทางสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต ที่กาหนดโดยอาจารย์ผู้ สอนและได้รับความเห็ นชอบจากหั วหน้า
ภาควิชา
Study of advanced topics of interest in chemical engineering assigned by
the instructors with the consent of the head of department

04-713-601

การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Process Control
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีการควบคุมระบบแบบหลายตัวแปร
เข้าและหลายตัวแปรออก การควบคุมแบบอาศัยแบบจาลอง การจาลองกระบวนการ
ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Mathematic model of chemical process, multiple input- multiple output
control, model based control, computer aided process control simulation

04-713-602

การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Optimization in Chemical Engineering
หลักการเบื้องต้นของออพติไมเซชัน การพัฒนาแบบจาลองสาหรับการออพติไมเซชัน
การสร้างฟังก์ชันวัตถุประสงค์ การออพติไมเซชันแบบไม่มีขอบเขต กาหนดการเชิงเส้น
กาหนดการไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมเคมี
Basic concepts of optimization, developing model for optimization,
formulation of the objective function, unconstrained optimization, linear
programming, nonlinear programming, application in chemical engineering

04-713-603

ยุทธศาสตร์การออกแบบกระบวนการและการควบคุม
3(3-0-6)
Strategy of Process Design and Control
การสังเคราะห์ระบบกระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ หลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจเลือกเครื่องมือ การคานวณต้นทุนและเศรษฐศาสตร์การปฏิบัติการการจาลอง
กระบวนการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมกระบวนการแบบแพลนท์ไวด์
Process system synthesis, stages of process design, criterion of equipment
selection, costs and economic estimation of process operations,
computer aided process simulation,plantwide process control
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04-714-601

การป้องกันมลภาวะ
3(3-0-6)
Pollution Prevention
หลักการป้องกันมลภาวะและการลดของเสียในกระบวนการอุตสาหกรรมการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินวัฏจักรชีวิต และกรณีศึกษา
Principles of pollution prevention and waste reduction of industrial
processes, waste to energy, carbon foot print assessment, life cycle
assessment and case studies.

04-714-602

การเปลี่ยนวัสดุลิกโนเซลลูโลสสาหรับพลังงานที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Conversion of lignocellulosic materials for sustainable
energy
คุณ ลั กษณะของวั ส ดุ ลิ กโนเซลลู โ ลส การปรับ สภาพเบื้ องต้ น การเปลี่ ยนวั ส ดุลิ ก โน
เซลลู โลสเป็ นน้ าตาลโดยใช้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ เทคโนโลยีส าหรับการ
ผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส และกรณีศึกษา
Lignocellulosic materials characteristics, pretreatments, conversion of
lignocellulosic materials to sugar by chemical and biological processes,
technology of bioethanol production from lignocellulosic materials and
case studies

04-711-691

วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
Thesis
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมีภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษา
จากอาจารย์ ผู้ ควบคุม การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรู ปแบบที่กาหนด การนาเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
Research in an interesting topic in chemical engineering under the
supervision of a faculty member, preparation of thesis in a proper form,
presentation at a public seminar, oral examination by the committee
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายธีระวัฒน์
เหมือนศรีชยั *
นางผ่องศรี
ศิวราศักดิ์*
นางจุไรวัลย์
รัตนะพิสิฐ*

4

นางสาววีรินทร์ดา
อัปมานะ

5

นางวีราภรณ์
ผิวสอาด

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา

สาเร็จจาก

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.
วศ.ม.( วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. Ph.D. (Chemical
Colorado School of
and Petroleum
Mines, USA.
Refining
Engineering)
M.S. (Chemical
Colorado School of
and Petroleum
Mines, USA.
Refining
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
อาจารย์ D.Eng. (Biobased
Kyoto Institute of
Materials Science) Technology, Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วท.ม.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
ปีที่จบ 2558 2559 2560 2561
2555
2547
2531

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2532
2557
2551

6

6

6

6

2559

6

6

6

6

2522
2542

2538

2556
2545
2543

หมายเหตุ: * ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายสมหมาย
ตรัยไชยาพร

2

นายชัยภพ
ศิระวรกุล

3

นางสาวศศิรดี
จันทสี

ตาแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ผศ. Docteur DE l’INP
(Génie des
Procédés)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)
อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

สาเร็จจาก
E. N. S. I. G. C. Toulouse,
France

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
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ปีที่จบ
2534
2528
2525
2552
2544
2557
2552

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2558 2559 2560 2561
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 ศ.ดร. เอเดรียน ฟลัด
2 รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
3 รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
4 รศ.ดร.บรรเจิด จงสมจิตร

ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานอุตสาหกรรม)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขา
วิศวกรรมเคมีภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม มีขอบเขตการทางานที่ชัดเจน การ
รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด การนาเสนอผลงานต่อ
ที่ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิศวกรรมเคมีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีหรือการ
ประยุกต์ในกระบวนการผลิต มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม
และทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิดและวิธีดาเนินงานในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
โครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3. สามารถดาเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคานวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่
สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมเคมี
5. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคมีได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์
ความรู้เดิม
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6. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง
สามารถนาเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษา
แรกเข้า ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาทุกสัปดาห์
3. หลักสูตรมีการแนะนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วง
การทาวิทยานิพนธ์ ให้กับคณะกรรมการ
2. ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยอีก 1 คนจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กาหนด
4. ข้ อกาหนดอื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อบัง คับมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ว่ าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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