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คาํรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 

ชื่อสถาบันการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเคมี 

ปการศึกษาที่รับรองปริญญา 2563-2567 

 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

ชื่อยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Chemical Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมเคมี 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : Chemical Engineering 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับมีคุณธรรม

จริยธรรม และมีทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ รวมทั้งมีสมรรถนะในการทํางานในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอผูใชบัณฑิตอยางมีศักยภาพ 
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4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเคมี มีทักษะการคิดวิเคราะห

และประยุกตใชความรูดานวิศวกรรมในการแกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางเปนระบบ 

4.2.2 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรูรอบดานท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการออกแบบ

สรางสรรคผลงานและตอยอดนวัตกรรมที่เก่ียวของกับวิศวกรรมเคมีใหตอบสนองตอความตองการอุตสาหกรรม

ใหม (S-Curve) ของประเทศ 

4.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความฉลาดทางอารมณและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได เขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการติดตอสื่อสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเหมาะสมเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

4.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีปฏิบัติงานบนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน มีจิต

สาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 

การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค  ในปการศึกษาหนึ่งจะแบงออกเปนสองภาคการศึกษาซึ่งเปนภาค

การศึกษาบังคับ มรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรบัการสอบ

ดวย  และขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วาดวยการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2550 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน โดยมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห ทั้งนี้ไม

รวมเวลาสําหรับการสอบดวย แตใหมีจํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ภาค

การศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

-ไมมี- 
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6. แผนการศึกษา 

แผนการศกึษาท่ี 1 : แผนการศึกษาสหกิจศกึษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปการศกึษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

00-100-101 RMUTT Identity 2(0-4-2) 

01-110-xxx Social Science Elective 3(3-0-6) 

01-320-001 English for Communication 1 3(2-2-5) 

04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 

04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) 

09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) 

09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) 

09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) 

รวม 21 

 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04313-202 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 

04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) 

04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) 

09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6) 

04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) 

04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) 

09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) 
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09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) 

รวม 20 

 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-101 Engineering Workshop 2(0-6-4) 

รวม 2 

 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

00-100-201 Green University 1(0-2-1) 

00-100-202 Design Thinking 1(0-2-1) 

01-320-002 English for Communication 2 3(2-2-5) 

04-711-201 Chemical Engineering Principles and Calculations 3(3-0-6) 

04-711-202 Chemical Engineering Thermodynamics 1 3(3-0-6) 

04-712-201 Applied Chemistry in Chemical Engineering 3(3-0-6) 

04-712-202 Fluid Flow 3(3-0-6) 

04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-201 English for Engineering 3(2-2-5) 

04-712-203 Heat Transfer and Unit Operation Design 3(3-0-6) 

04-712-204 Chemical Engineering Thermodynamics 2  3(3-0-6) 

04-711-203 Applied Chemistry in Chemical Engineering Laboratory 2(0-6-4) 

04-xxx-xxx Technical Elective 1 3(x-x-x) 

09-000-xxx Information Technology Elective   3(2-2-5) 

09-xxx-xxx Science, Mathematics and Innovative Elective 3(x-x-x) 

รวม 20 

 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

01-21x-xxx Humanities Elective 3(x-x-x) 

01-3xx-xxx Language Electiive 3(x-x-x) 

xx-xxx-xxx Free Elective 1 3(x-x-x) 

รวม 9 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

00-100-301 Entrepreneurship 1(0-2-1) 

04-000-301 Preparation for Professional Experience 1(0-2-1) 

01-610-xxx Recreation Elective 1(0-2-1) 
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04-711-301 Chemical Process Instrumentation 3(3-0-6) 

04-711-302 Chemical Process Instrumentation Laboratory 1(0-3-1) 

04-711-303 Mass Transfer and Unit Operation Design 3(3-0-6) 

04-712-301 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 3(3-0-6) 

04-712-302 Safety in Chemical Operations and Environmental Management 3(3-0-6) 

04-712-303 Chemical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1) 

04-xxx-xxx Technical Elective 2 3(x-x-x) 

รวม 20 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-412-201 Engineering Statistics 3(3-0-6) 

04-712-304 Process Dynamics and Control 3(3-0-6) 

04-712-305 Chemical Engineering Economics and Cost Estimation 3(3-0-6) 

04-712-306 Chemical Engineering Laboratory 2 1(0-3-1) 

04-712-307 Chemical Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 

04-712-308 Process Control Laboratory 1(0-3-1) 

04-xxx-xxx Technical Elective 3 3(x-x-x) 

04-xxx-xxx Technical Elective 4 3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-401  

or 

04-000-403 

Cooperative Education  

or 

International Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 

6(0-40-0) 

รวม 6 

 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-712-401 Chemical Engineering Plant Design 3(3-0-6) 

04-712-402 Chemical Engineering Project 3(1-6-4) 

04-xxx-xxx Technical Elective 5 3(x-x-x) 

xx-xxx-xxx Free Elective 12 3(x-x-x) 

รวม 12 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

00-100-101 RMUTT Identity 2(0-4-2) 

01-110-xxx Social Science Elective 3(3-0-6) 

01-320-001 English for Communication 1 3(2-2-5) 

04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 

04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) 

09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) 

09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) 

09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) 

รวม 21 

 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04313-202 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 

04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) 

04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) 

09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6) 

04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) 

04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) 

09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) 

09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) 
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รวม 20 

 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-101 Engineering Workshop 2(0-6-4) 

รวม 2 

 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

00-100-201 Green University 1(0-2-1) 

00-100-202 Design Thinking 1(0-2-1) 

01-320-002 English for Communication 2 3(2-2-5) 

04-711-201 Chemical Engineering Principles and Calculations 3(3-0-6) 

04-711-202 Chemical Engineering Thermodynamics 1 3(3-0-6) 

04-712-201 Applied Chemistry in Chemical Engineering 3(3-0-6) 

04-712-202 Fluid Flow 3(3-0-6) 

04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6) 

รวม 20 

 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-201 English for Engineering 3(2-2-5) 

04-712-203 Heat Transfer and Unit Operation Design 3(3-0-6) 
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04-712-204 Chemical Engineering Thermodynamics 2  3(3-0-6) 

04-711-203 Applied Chemistry in Chemical Engineering Laboratory 2(0-6-4) 

04-xxx-xxx Technical Elective 1 3(x-x-x) 

09-000-xxx Information Technology Elective   3(2-2-5) 

09-xxx-xxx Science, Mathematics and Innovative Elective 3(x-x-x) 

รวม 20 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

00-100-301 Entrepreneurship 1(0-2-1) 

04-000-301 Preparation for Professional Experience 1(0-2-1) 

01-610-xxx Recreation Elective 1(0-2-1) 

04-711-301 Chemical Process Instrumentation 3(3-0-6) 

04-711-302 Chemical Process Instrumentation Laboratory 1(0-3-1) 

04-711-303 Mass Transfer and Unit Operation Design 3(3-0-6) 

04-712-301 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 3(3-0-6) 

04-712-302 Safety in Chemical Operations and Environmental Management 3(3-0-6) 

04-712-303 Chemical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1) 

04-xxx-xxx Technical Elective 2 3(x-x-x) 

รวม 20 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-412-201 Engineering Statistics 3(3-0-6) 

04-712-304 Process Dynamics and Control 3(3-0-6) 

04-712-305 Chemical Engineering Economics and Cost Estimation 3(3-0-6) 

04-712-306 Chemical Engineering Laboratory 2 1(0-3-1) 

04-712-308 Process Control Laboratory 1(0-3-1) 

04-xxx-xxx Technical Elective 3 3(x-x-x) 

xx-xxx-xxx Free Elective 1 3(x-x-x) 

รวม 17 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-302 

or 

04-000-303 

Apprenticeship  

or 

International Apprenticeship 

3(0-20-0) 

 

3(0-20-0) 

รวม 3 

 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

01-21x-xxx Humanities Elective 3(x-x-x) 

01-3xx-xxx Language Elective 3(x-x-x) 

04-xxx-xxx Technical Elective 4 3(x-x-x) 
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04-000-402 Workplace Special Problem 3(0-6-3) 

04-712-307 Chemical Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 

รวม 13 

 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-712-401 Chemical Engineering Plant Design 3(3-0-6) 

04-712-402 Chemical Engineering Project 3(1-6-4) 

04-xxx-xxx Technical Elective 5 3(x-x-x) 

xx-xxx-xxx Free Elective 2 3(x-x-x) 

รวม 12 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

ไมมีการเทียบโอน 

 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 

- การเปดการเรียนการสอน โดยเร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 

- สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่พุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

  

ตารางแสดงรายช่ือผูรับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงบริหาร วาระการดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิวกร  อางทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2565 

 

 

 

10. ชื่อผูรับผดิชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 นายชัยภพ ศิระวรกุล ประธานหลักสูตร 0 2549 4604 chaiyapop.s@en.rmutt.ac.th 

2 นายศราวุธ จิตตพินิจ อาจารยประจํา 0 2549 4678 sarawut_j@rmutt.ac.th 

3 นายยรรยง สุขคลาย อาจารยประจํา 0 2549 4602 yanyong.s@en.rmutt.ac.th 

4 นางสาวรินลดา สริิแสงสวาง อาจารยประจํา 0 2549 4605 rinlada.s@en.rmutt.ac.th 

5 นางสาววีรินทรดา อัปมานะ อาจารยประจํา 0 2549 4603 weerinda.a@en.rmutt.ac.th 

6 นางสาวปวีณา พลัดพราก เจาหนาที่ 0 2549 4609 paveena.p@en.rmutt.ac.th 

  



17 

 

สวนท่ี 2 นิสิต/นักศกึษา 

 

1. คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

1. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 2. มีคณุสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556 

2. แผนการรับนักศกึษาในระยะ 5 ป 

ตารางแสดงจํานวนนกัศึกษา 

ตารางท่ี 1: ผูสําเร็จการศกึษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2  60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3   60 60 60 

ชั้นปที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนด

คุณลักษณะของบัณฑิคพึงประสงค เมื่อนักศึกษาไดรับการเรียนรูในสาขาวิศวกรรมเคมีตามหลักสูตร และแผนการ

สอน เพ่ือสาํเร็จการศึกษาไวดังนี้ 

1. มคีวามรูดานวิศวกรรมเคม ีและพื้นฐานทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร 

2. มคีวามสามารถในการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม และออกแบบเพ่ือแกไขปญหาที่ซบัซอนได 

3. มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย 

4. มคีวามสามารถในการบริหารงานวิศวกรรม การบูรณาการองคความรูเพ่ือแกไข ปรับปรุงระบบ 

5. มคีวามเขาใจและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานดานวิชาชีพวิศวกรรม โดยยึดมั่นในหลักทางจริยธรรม และ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค 

รายวิชาของหลักสูตร คณุลักษณะบองบัณฑิตที่พึงประสงค 

04-000-202  Applied Calculus for Engineering 

04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) 

04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) 

04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) 

04-711-201 Chemical Engineering Principles and Calculations 

      3(3-0-6) 

04-711-202 Chemical Engineering Thermodynamics 1 3(3-0-6) 

04-712-201 Applied Chemistry in Chemical Engineering 3(3-0-6) 

04-712-202 Fluid Flow 3(3-0-6)  

04-711-204 Chemical Engineering Thermodynamics 2 3(3-0-6) 

04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) 

09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) 

09-111-142 Calculus for Engineers 2 1(3-0-6) 

09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) 

09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) 

09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) 

09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) 

มีความรูดานวิศวกรรมเคมี และพ้ืนฐาน

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

04-000-101 Engineering Workshop 2(0-6-4) 

04-313-101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 

04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) 

04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 

04-412-201 Engineering Statistics 3(3-0-6) 

04-711-203 Applied Chemistry in Chemical Engineering   

    Laboratory 2(0-6-4)   

มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาทาง

วิศวกรรม และออกแบบเพื่อแกไขปญหาที่

ซบัซอนได 

04-712-203 Heat Transfer and Unit Operation Design 3(3-0-6) 

04-711-301 Chemical Process Instrumentation 3(3-0-6) 

04-711-302 Chemical Process Instrumentation Laboratory  

         1(0-3-1) 

04-711-303 Mass Transfer and Unit Operation Design 3(3-0-6) 

04-712-301 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 

         3(3-0-6) 

04-712-304 Process Dynamics and Control 3(3-0-6) 

04-712-308 Process Control Laboratory 1(0-3-1) 

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และ

เคร่ืองมืออุปกรณที่ทันสมัย 
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04-712-305 Chemical Engineering Economics and Cost  

     Estimation 3(3-0-6) 

04-712-307 Chemical Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 

04-712-401 Chemical Engineering Plant Design 3(3-0-6) 

04-712-402 Chemical Engineering Project 3(1-6-4) 

มี ค ว าม สาม า รถ ใน กา รบ ริห า ร ง าน

วิศวกรรม การบูรณาการองคความรูเพ่ือ

แกไข ปรับปรุงระบบ 

04-712-302 Safety in Chemical Operations and       

      Environmental Management  3(3-0-6) 

04-712-303 Chemical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1) 

04-712-306 Chemical Engineering Laboratory 2 1(0-3-1) 

มีความเข า ใจและรับผิดชอบต อการ

ปฏิบัติงานดานวิชาชีพวิศวกรรม โดยยึด

มั่นในหลักทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

1. ความสามารถในการระบุปญหา สรางความสัมพันธ และแกปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนโดยทําการ

ประยุกตใชหลักการ ทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

2. ความสามารถในการประยุกตใชการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือสรางคําตอบที่ตรงกับความตองการ โดย

พิจารณาองคประกอบ ทางดานสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม 

เศรษฐศาสตร และองคประกอบอ่ืนตาม ความเหมาะสมของสาขาวิชา 

3. ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมคนที่หลากหลาย 

4. ความสามารถในการคํานึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานดานวิชาชีพ

วิศวกรรมและทําการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานการคํานึงถึงผลกระทบของผลลัพธทางวิศวกรรมตอสังคมโลก 

เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และสงัคมศาสตร 

5. ความสามารถในการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผูนํา ในการสราง

เปาหมาย การวางแผนงาน ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด และสามารถสรางความรวมมือและ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการการทํางานรวมกัน 

6. ความสามารถในการพัฒนาและดําเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และ

ใชหลกัการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมศาสตรในการสรุปผล 

7. ความสามารถในการหาความรูใหมและการประยุกตใช โดยใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม 
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ตารางผลลัพธการเรียนรูรายวิชาสาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

สาระการเรียนรู รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ 

องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร    

คณิตศาสตร 09-111-141 แคลคูลัสสําหรับ

วิศวกร 1 
(Calculus for Engineers 1) 

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธ รูปแบบยังไม

กําหนด การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธ เทคนิคของ

การหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต พีชคณิต

เวกเตอรในสามมิติ 

Functions limits and continuity, differentiation, 

indeterminate forms, applications of differentiation, 

integration, techniques of integration, applications of 

definite integral, algebra of vectors in three - dimensional 

space 

นักศึกษามีความรูในเรื่องฟงกชัน ลิมิตและความ

ตอเน่ือง การหาอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด 

การประยุกตของอนุพันธ การหาปรพิันธ เทคนิค

ของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธ

จํากัดเขต พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ 

 

09-111-142 แคลคูลัสสําหรับ

วิศวกร 2 

(Calculus for Engineers 2) 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอร

ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหน่ึงตัว

แปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต แคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต   

Polar coordinates and parametric equations, vector - 

valued functions of one variable, calculus of vector 

–  valued functions of one variable, lines planes and 

surfaces in three dimensional space, calculus of real 

นักศึกษามีความรูในเรื่องพิกัดเชิงขั้วและสมการ

เชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของหน่ึง

ตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของ

หน่ึงตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและ

การประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ

หลายตัวแปรและการประยุกต   
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– valued functions of two variables and applications,  

calculus of real -  valued functions of multiple 

variables and applications 

04-000-202 แคลคูลัสประยุกต

สําหรับงานวิศวกรรม 
(Applied Calculus for 

Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตนและการประยุกต การหาปริพันธ

เชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบ้ืองตน อุปนัย

เชิงคณิตศาตร ลําดับและอนุกรมของจํานวนการกระจาย

อนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน   

Introduction to differential equations and 

applications, numerical integration, improper 

integration, introduction to line integrals, 

mathematical induction, sequences and series of 

numbers, Taylor series expansions of elementary 

funtions 

นักศึกษามีความรูและเขาใจสมการเชิงอนุพันธ

เบ้ืองตนและการประยุกต การหาปริพันธเชิง

ตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธตามเสน

เบ้ืองตน อุปนัยเชิงคณิตศาตร ลําดับและอนุกรม

ของจํานวนการกระจายอนุกรมเทยเลอรของ

ฟงกชันมูลฐาน   

 

ฟสิกส 09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 

1 

(Physics for Engineers 1) 

เวกเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ

อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง 

การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน

และการถายโอนความรอน คลื่นเสียง 

Vector, force and motion, momentum and energy, 

particle system, mechanical properties of matter, 

rigid body motion, oscillatory motion, fluid 

mechanics, heat and heat transfer, and sound waves 

นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับเวกเตอร 

แรงและการเคลื่อนท่ี โมเมนตัมและพลังงาน 

ระบบอนุภาค สมบัติ เ ชิงกลของสาร การ

เคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบออ

สซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการ

ถายโอนความรอน คล่ืนเสียง 

 

09-410-142 ปฏิบัติการฟสิกส

สําหรับวิศวกร 1 

ปฏิบัติการเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ี โมเมนตัมและ

พลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนท่ีของ

นักศึกษามีความรูและเขาใจในการปฏิบัติการ

เก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ี โมเมนตัมและ 
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(Physics Laboratory for 

Engineers 1) 

วตัถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล 

ความรอนและการถายโอนความรอน  คลื่นเสียง 

Experiment on force and motions, momentum and 

energy, particle system, mechanical properties of 

matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid 

mechanics, heat and heat transfer, and sound waves  

พลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร 

การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ี

แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน

และการถายโอนความรอน  คลื่นเสียง 

 

09-410-143 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 

2 

(Physics for Engineers 2) 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ 

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม 

Statics, electromagnetics, direct current, alternative 

current, electromagnetic wave, optics, and modern 

physics 
 

นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับ ไฟฟาสถิต 

แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟา

กระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร

และฟสิกสยุคใหม 

09-410-144 ปฏิบัติการฟสิกส

สําหรับวิศวกร 2 

(Physics Laboratory for 

Engineers 2) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟา

กระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร

และฟสิกสยุคใหม 

Experiment on statics, electromagnetics, direct 

current, alternative current, electromagnetic wave, 

optics, and modern physics 

นักศึกษามีความรูและเขาใจการปฏิบัติการ

เก่ียวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟา

กระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม 

เคม ี 04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร  

 (Chemistry for Engineers) 
 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ

ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุล

ไอออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม 

พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซน

เททีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 

นักศึกษามีความรูและเขาใจปริมาณมวลสาร

สัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ

ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 

สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตร เคมี 

โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี 
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Stoichiometr and basis of the atomic theory; 

properties of gas, liquid, solid and solution; chemical 

equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; 

electronic structures of atoms; chemical bonds; 

periodic properties; representative elements; 

nonmetal and transition metals 

สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรี

เซนเททีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 

 

 04-711-102 

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for 

Engineers) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร สมบัติของ

ธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ สารละลาย

และสมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ 

จลนศาสตรเคมี สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญบาง

ชนิด 

Experiments on scientific measurements, elements 

and compounds properties, stoichiometry, solution 

and colligative properties, chemical equilibrium, acid-

base and salt reaction, kinetic chemistry, gas 

properties and crystalline structure 

นักศึกษามีความรูและเขาใจการปฏิบัติการ

เก่ียวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร สมบัติ

ของธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสาร

สัมพันธ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ 

สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร

เคมี สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญ

บางชนิด 

 

 04-712-201 

เคมีประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
 (Applied Chemistry in 

Chemical Engineering) 

การอานช่ือสารประกอบไฮโดรคารบอนและสารประกอบ

อินทรีย สมบัติตาง ๆ ของสารประกอบไฮโดรคารบอนและ

สารประกอบอินทรีย เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะหสาร และ

การวิเคราะหสารดวยเครื่องมือวิเคราะห สมดุลระหวางเฟส 

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 

นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับการอานชื่อ

สารประกอบไฮโดรคารบอนและสารประกอบ

อินทรีย สมบัติตาง ๆ ของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนและสารประกอบอินทรีย เทคนิค

พ้ืนฐานในการวิเคราะหสาร และการวิเคราะห

สารดวยเคร่ืองมือวิเคราะห สมดุลระหวางเฟส 
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nomenclature and property of hydrocarbons and 

organic compounds, basic methods and techniques 

in chemical analysis, chemical analysis using analysis 

equipment, phase equilibrium and case study 

involving in biofuels and biochemical industries 

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 04-711-203 

ปฏิบัติการเคมีประยุกตทาง

วิศวกรรมเคมี 

(Applied Chemistry in 

Chemical Engineering 

Laboratory) 

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการสมดุลระหวางเฟส การวัดสมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมีของสารดวยเทคนิคการวัดทางเคมี

และทางไฟฟา การวิเคราะหสารดวยการไทเทรตและเครื่องมือ

วเิคราะห การทําโครงงานขนาดเล็กโดยใชความรูจากบท

ปฏิบัติตาง ๆ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

Experimental practices on phase equilibrium, 

measurement of physical and chemical property of 

chemical compounds using chemical and electrical 

analysis techniques, compound analysis using 

titration method and analytical equipment, mini 

project assignment using the theory background from 

each experimental chapters, case study involving in 

biofuels and biochemical industries 

 

นักศึกษามีความรูและเขาใจการปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับการสมดุลระหวางเฟส การวัด

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารดวย

เทคนิคการวัดทางเคมีและทางไฟฟา การ

วิเคราะหสารดวยการไทเทรตและเคร่ืองมือ

วิเคราะห การทําโครงงานขนาดเล็กโดยใช

ความรูจากบทปฏิบัติตาง ๆ กรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 
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สาระการเรียนรู รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

พ้ืนฐานทางไฟฟา 

 

04-711-301  

การวัดคุมในกระบวนการเคมี

(Chemical Process 

Instrumentation) 

 

คุณลักษณะ ชนิด และ ขอจํากัดของอุปกรณวัดท่ีใชใน

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี แทรนสดิวเซอรวัดอุณหภูมิ 

ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความเปนกรดดาง และ

องคประกอบตางๆ แอกทูเอเตอรท่ีใชในกระบวนการ

อุตสาหกรรม เทคนิคการเช่ือมตออุปกรณวัด แผนภาพ P&ID 

กรณีศึกษาการใชอุปกรณวัดในอุตสาหกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยชีีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

Characteristics, types and limits of measuring 

instruments used in chemical process industry, 

temperature, pressure, flow, level, pH and 

composition transducers, actuator used in process 

industries, interfacing components techniques, P&ID, 

case studies on measuring instrument applications in 

agricultural and bio-technology, food processing, bio-

fuel and biochemical industries. 

 

 

นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะ 

ชนิด และ ขอจํากัดของอุปกรณวัดท่ีใชใน

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี แทรนสดิวเซอร

วัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ 

ความเปนกรดดาง และองคประกอบตางๆ แอก

ทูเอเตอรท่ีใชในกระบวนการอุตสาหกรรม 

เทคนิคการเชื่อมตออุปกรณวัด แผนภาพ P&ID 

กรณีศึกษาการใชอุปกรณวัดในอุตสาหกรรม

เกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ อุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ 

04-711-302 

ปฏิบัติการการวัดคุมใน

กระบวนการเคมี 

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรูและความเขาใจในวิชา 04-711-

301 การวัดคุมในกระบวนการเคมี การประกอบวงจรและ

นักศึกษามีความรูและเขาใจการปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมความรูและความเขาใจในวิชา 04-711-

301 การวัดคุมในกระบวนการเคมี การ
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(Chemical Process 

Instrumentation Laboratory) 

 

วธิกีารสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตรา

การไหล และ ระดับ 

Experimental practice for 04- 711- 301 Chemical 

Process Instrumentation, wire hook- up and 

calibration of temperature, pressure, flow and level 

measuring instruments 

ประกอบวงจรและวิธีการสอบเทียบมาตรฐาน

อุปกรณวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล 

และ ระดับ 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 04-621-101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

(Computer Programming) 

แนวคิดและองคประกอบของคอมพิวเตอร  อันตรกิริยา

ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
Concepts and components of computer, hardware 

and software interaction, electronic data processing 

concepts, program design and development 

methodology and high-level language programming 

นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและ

องคประกอบของคอมพิวเตอร  อันตรกิริยา

ร ะหว า ง ฮ า ร ด แ ว ร แ ละซอฟ ต แ ว ร  ก า ร

ประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการ

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูง 
 

การเขียนแบบ 04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing)  

การเขียนอักษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพ

สามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพ

ชวยการเขียนภาพดวยมือและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและ

ภาพประกอบ การเขียนแบบเบ้ืองตนโดยคอมพิวเตอรชวยใน

การเขียนแบบและออกแบบ 

Lettering, orthographic projection, orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerances, sections, auxiliary views and 

development, freehand and sketches, detail and 

นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับการเขียน

อักษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและ

ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความ

เผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการเขียนภาพดวยมือและ

การสเก็ตภาพ  แผนคลี่และภาพประกอบ การ

เขียนแบบเบ้ืองตนโดยคอมพิวเตอรชวยในการ

เขียนแบบและออกแบบ 
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assembly drawings, basic computer- aided design 

drawing 
กลศาสตร 04-313-101 กลศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตรและ

จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนท่ี

ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, 

kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, 

Newton’ s second law of motion, work and energy, 

impulse and momentum 

นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับระบบแรง 

ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตรและ

จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ

การเคล่ือนท่ีขอ ท่ีสองของนิวตัน งานและ

พลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

 

 

สาระการเรียนรู รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน 

 

 

04-711-201  

หลักการและการคํานวณทาง

วิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering 

Principles and Calculations) 

 

 

แนะนําการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี กระบวนการและตัวแปร

กระบวนการ ปริมาณสารสัมพันธ ดุลมวลของกระบวนการ

หน่ึงหนวยและหลายหนวย ดุลมวลของกระบวนการท่ีมี

กระแสปอนกลับ, กระแสไหลออมผาน และกระแสเปาไล การ

ใชขอมูลทางเคมีและสมดุลวัฏภาค ดุลพลังงานของ

กระบวนการท่ีไมมีและมีปฏิกิริยาเคมี กรณีศึกษาของดุลมวล

และดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ 

Introduction to chemical engineering calculation; 

process and process variables; stoichiometry; 

 

 

นักศึกษามีความรู และเขาใจการคํานวณทาง

วิศวกรรมเคมี กระบวนการและตัวแปร

กระบวนการ ปริมาณสารสัมพันธ ดุลมวลของ

กระบวนการหน่ึงหนวยและหลายหนวย ดุลมวล

ของกระบวนการที่มีกระแสปอนกลับ, กระแส

ไหลออมผาน และกระแสเปาไล การใชขอมูล

ทางเคมีและสมดุลวัฏภาค ดุลพลังงานของ

กระบวนการท่ีไมมีและมีปฏิกิริยาเคมี 

กรณีศึกษาของดุลมวลและดุลพลังงานของ
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materials balance of single and multiple unit; 

material balance with recycling, bypassing and 

purging; use of chemical and equilibrium data; 

energy balance on nonreactive and reactive 

processes; case studies of mass and energy balance 

of biofuel and biochemical production 

 

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ 

อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 04-711-202  

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 1 

(Chemical Engineering 

Thermodynamics 1) 

สมบัติเธอรโมไดนามิกสและสมดุลวฎัภาคของสารบริสุทธิ์ แกส

อุดมคติและแกสจริง สมการสถานะ งานและความรอน การ

ถายเทความรอนเบ้ืองตน เอนโทรป กฎขอท่ีหน่ึงและขอที่สอง

ของเธอรโมไดนามิกส วัฏจักรเธอรโมไดนามิกส วัฏจักรคาร

โนต การเปล่ียนแปลงพลังงานรูปแบบตางๆ การประยุกตเธอร

โมไดนามิกสในกระบวนการไหลและกรณีศึกษาเธอรโม

ไดนามิกสในงานวิศวกรรมเคมี เชน เธอรโมไดนามิกสใน

กระบวนการไพโรไลซีสชีวมวล 

Thermodynamic properties and phase equilibrium 

of pure fluid, ideal and real gases; equations of 

states, heat and work, basic heat transfer, entropy, 

first and second laws of thermodynamics, 

thermodynamic cycles, Carnot cycle, energy 

conversion, applications of thermodynamics to flow 

processes and case studies of thermodynamics in 

นักศึกษามีความรู และเขาใจสมบัติเธอรโม

ไดนามิกสและสมดุลวัฎภาคของสารบริสุทธิ์ 

แกสอุดมคติและแกสจริง สมการสถานะ งาน

และความรอน การถายเทความรอนเบ้ืองตน 

เอนโทรป กฎขอท่ีหนึ่งและขอท่ีสองของเธอรโม

ไดนามิกส วัฏจักรเธอรโมไดนามิกส วัฏจักรคาร

โนต การเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปแบบตางๆ 

การประยุกตเธอรโมไดนามิกสในกระบวนการ

ไหลและกรณีศึกษาเธอรโมไดนามิกสในงาน

วิศวกรรมเคมี เชน เธอรโมไดนามิกสใน

กระบวนการไพโรไลซีสชีวมวล 
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chemical engineering such as thermodynamics in 

biomass pyrolysis process 

04-712-204  

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 2 

(Chemical Engineering 

Thermodynamics 2) 

ระบบของสารหลายองคประกอบ ความสัมพันธของสมบัติทาง

อุณหพลศาสตร สมดุลของสารหลายองคประกอบ สมดุลวัฎ

ภาค อุณหพลศาสตรของสารละลาย สมดุลปฏิกิริยาเคมี การ

ประยุกตใชอุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีสําหรับกระบวนการ

อุตสาหกรรม  

Multicomponent system, thermodynamics property 

relations, multicomponent equilibria, phase 

equilibria, solution thermodynamics, chemical 

reaction equilibria, applications of chemical 

thermodynamics for industrial processes 

นักศึกษามีความรู และเขาใจระบบของสาร

หลายองคประกอบ ความสัมพันธของสมบัติทาง

อุณหพลศาสตร สมดุลของสารหลาย

องคประกอบ สมดุลวัฎภาค อุณหพลศาสตรของ

สารละลาย สมดุลปฏิกิริยาเคมี การประยุกตใช

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีสําหรับ

กระบวนการอุตสาหกรรม  

วัสดศุาสตร 04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต

ของกลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม  

คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการ

แปลความหมาย  การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรม

และการแปลความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและ

จุลภาคท่ีเก่ียวของกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบ้ืองตนของ

การทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย 

Structures, properties, production process and 

applications of main groups of engineering materials, 

นักศึกษามีความรู และเขาใจโครงสราง ลักษณะ

สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของ

กลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย 

ไม  คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพ

สมดุลเฟสและการแปลความหมาย  การทดสอบ

สมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล

ความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและ

จุลภาคท่ีเก่ียวของกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุ
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metals, polymers, asphalt, wood, concrete and 

composites, phase equilibrium diagrams and their 

interpretation; mechanical properties  and materials 

degradation, basic of destructive and non destructive 

testing 

วิศวกรรม หลักการเบ้ืองตนของการทดสอบวัสดุ

แบบทําลายและไมทําลาย 

 

การปฏิบัติการ เฉพาะหนวยและ

ปรากฏการณถายโอน 

04-712-202  

การไหลของของไหล 

(Fluid Flow)  

คุณสมบัติทางฟสิกสของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล 

การถายโอนโมเมนตัมและการประยุกต ไดแก ชนิดของการ

ไหลในทอ แฟกเตอรความเสียดทาน การนาสงของไหลและ

การวัดอัตราการไหล การออกแบบกระบวนการแยกสารไดแก 

การตกตะกอน การกรอง การแยกสารแขวนลอยโดยใชแรง

โนมถวงและแรงเหวี่ยง ไซโคลน การกวนในถัง การลดขนาด 

การแยกขนาดของอนุภาค และฟลูอิดไดเซชัน การประยุกตใช

อุปกรณตาง ๆ ในกระบวนการทางชีวเคมี 

Physical properties of fluid, fluid static, momentum 

transfer and applications such as flow in pipe, friction 

factor, fluid transfer and flow measurements, 

separation process design; such as sedimentation, 

filtration, gravitation and centrifugal separation, 

cyclone, mixing tank, size reduction, particle 

separation and fluidization, application of equipment 

in biochemical processes 

นักศึกษามีความรู และเขาใจคุณสมบัติทาง

ฟสิกสของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล 

การถายโอนโมเมนตัมและการประยุกต ไดแก 

ชนิดของการไหลในทอ แฟกเตอรความเสียด

ทาน การนาสงของไหลและการวัดอัตราการไหล 

การออกแบบกระบวนการแยกสารไดแก การ

ตกตะกอน การกรอง การแยกสารแขวนลอย

โดยใชแรงโนมถวงและแรงเหวี่ยง ไซโคลน การ

กวนในถัง การลดขนาด การแยกขนาดของ

อนุภาค และฟลูอิดไดเซชัน การประยกุตใช

อุปกรณตาง ๆ ในกระบวนการทางชีวเคมี 
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04-712-203  

การถายโอนความรอนและ 

การออกแบบหนวยปฏิบัติการ 

(Heat Transfer and Unit 

Operation Design)  

หลักเบ้ืองตนและกลไกในการถายโอนความรอน การนําความ

รอนแบบสถานะคงท่ีและไมคงท่ีในมิติเดียวและหลายมิติ 

กลไกการพาความรอนแบบบังคับและแบบอิสระ การถายโอน

ความรอนโดยการแผรังสี  หลักแนวคิดการออกแบบอุปกรณ

ถายโอนความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน เครื่องระเหย  

และกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 

Basic principles and mechanisms for heat transfer, 

steady state and unsteady state heat conduction on 

1- dimension and multi- dimension, mechanism of 

free and force convection, heat transfer by radiation,  

conceptual design of heat transfer equipments, heat 

exchanger, evaporator and their case studies from 

biofuel industry. 

นักศึกษามีความรู และเขาใจหลักเบ้ืองตนและ

กลไกในการถายโอนความรอน การนําความรอน

แบบสถานะคงท่ีและไมคงท่ีในมิติเดียวและ

หลายมิติ กลไกการพาความรอนแบบบังคับและ

แบบอิสระ การถายโอนความรอนโดยการแผ

รังสี  หลักแนวคิดการออกแบบอุปกรณถายโอน

ความรอน เครื่องแลกเปล่ียนความรอน เคร่ือง

ระเหย  และกรณี ศึกษาจากอุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงชีวภาพ 

04-711-303  

การถายโอนมวลและการออกแบบ

หนวยปฏิบัติการ 

(Mass Transfer and Unit 

Operation Design) 

หลักมูลของการถายโอนมวล การวเิคราะหถายโอนมวลโดย

การแพรของโมเลกุลท่ีสถานะคงท่ี กฎของฟก การแพรของ

โมเลกุลท่ีสถานะไมคงท่ี การถายโอนมวลโดยการพาและ

สมการสหสัมพันธการถายโอนมวลสารโดยการพา การถาย

โอนมวลตอประสาน การปฏิบัติการหนวยท่ีมีการถายเทความ

รอนและมวลเกิดขึ้นพรอมกัน อุปกรณสําหรับการปฏิบัติการ

แบบกาซของเหลว การปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ ความช้ืน 

การดูดซึม การกล่ัน เคร่ืองอบแหง การสกัด การดูดซับ และ

กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 

นักศึกษามีความรู และเขาใจหลักมูลของการ

ถายโอนมวล การวิเคราะหถายโอนมวลโดยการ

แพรของโมเลกุลท่ีสถานะคงท่ี กฎของฟก การ

แพรของโมเลกุลท่ีสถานะไมคงท่ี การถายโอน

มวลโดยการพาและสมการสหสัมพันธการถาย

โอนมวลสารโดยการพา การถายโอนมวลตอ

ประสาน การปฏิบัติการหนวยท่ีมีการถายเท

ความรอนและมวลเกิดข้ึนพรอมกัน อุปกรณ

สําหรับการปฏิบัติการแบบกาซของเหลว การ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ ความช้ืน การดูดซึม 
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Fundamental concepts of mass transfer, analysis of 

steady- state, Fick’ s law, unsteady- state molecular 

diffusions mass transfer, convective mass transfer and 

convective mass transfer correlation, interface mass 

transfer, heat and simultaneous mass transfer unit 

operation, equipment for gas- liquid operations, 

humidification operation, gas absorption, distillation, 

drying, extraction, adsorption and their case studies 

from biofuel industry 

การกลั่น เครื่องอบแหง การสกัด การดูดซับ 

และกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง

ชีวภาพ 

04-712-303  

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 
 (Chemical Engineering 

Laboratory 1) 

ปฏิบัติการดานกลศาสตรของไหลและเทคโนโลยีอนุภาค เชน 

เคร่ืองสูบ เคร่ืองมือวัดการไหลของไหล รูปแบบการไหล การ

สูญเสียพลังงานในทอ การกวน การตกตะกอน การกรอง 

ไซโคลน การลดขนาดและการแยกอนุภาค และฟลูอิดไดเซชัน 

และกรณีศึกษาการประยุกตใชงานทางวิศวกรรมเคมี เชน การ

ใชฟลูอิดไดเซชันสําหรับเตาไพโรไลซีสชีวมวล 

Experimental practices related to fluid mechanics 

and particle technology i.e., pump, measurement of 

flowing fluid, fluid flow phenomena, energy losses 

in pipes, agitation, sedimentation, filtration, cyclone, 

size reduction, separation of solid and fluidization 

and case studies of chemical engineering 

applications such as using fluidization for biomass 

pyrolysis furnace. 

นักศึกษามีความรู และเขาใจปฏิบัติการดาน

กลศาสตรของไหลและเทคโนโลยีอนุภาค เชน 

เคร่ืองสูบ เคร่ืองมือวัดการไหลของไหล รูปแบบ

การไหล การสูญเสียพลังงานในทอ การกวน 

การตกตะกอน การกรอง ไซโคลน การลดขนาด

และการแยกอนุภาค และฟลูอิดไดเซชัน และ

กรณีศึกษาการประยุกตใชงานทางวิศวกรรมเคมี 

เชน การใชฟลูอิดไดเซชันสําหรับเตาไพโรไลซีส

ชีวมวล 
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04-712-306  

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 
 (Chemical Engineering 

Laboratory 2) 

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการถายเทความรอนและมวล โดย

ครอบคลุม การนําความรอน การพาความรอน เครื่อง

แลกเปลี่ยนความรอนแบบตางๆ เคร่ืองระเหย หอกลั่น หอดูด

ซึมแกส หอลดอุณหภูมิ เคร่ืองอบแหง และเคร่ืองสกัดของแข็ง

ดวยของเหลว 

Experimental practices in operations involving heat 

and mass transfer operations, , including heat 

conduction, heat convection, heat exchanger 

,evaporator distillation tower, gas absorption, cooling 

tower, dryer, liquid- liquid extraction and solid- liquid 

extraction 

นักศึกษามีความรู  และเขา ใจปฏิ บั ติการ ท่ี

เก่ียวของกับการถายเทความรอนและมวล โดย

ครอบคลุม การนําความรอน การพาความรอน 

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบตางๆ เคร่ือง

ระเหย หอกลั่น หอดูดซึมแกส หอลดอุณหภูมิ 

เครื่องอบแหง และเครื่องสกัดของแข็งดวย

ของเหลว 

วิศวกรรรมปฏิกิริ ยา เคมีและการ

ออกแบบปฏิกรณ 

04-712-301  

จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 

และการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ 

(Chemical Engineering 

Kinetics and Reactor Design) 

หลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับจลนพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 

การวิเคราะหขอมูลอัตรา การประยุกตความรูพ้ืนฐานทางอุณ

หพลศาสตรและจลนพลศาสตรเพ่ือวิเคราะหและการออกแบบ

เคร่ืองปฏิกรณเคมี ชนิดของเคร่ืองปฏิกรณเคมี ระบบเครื่อง

ปฏิกรณเคมีเดี่ยวและระบบเคร่ืองปฏิกรณแบบหลายเครื่อง

เชื่อมตอกัน ปฏิบัติการภายใตสภาวะอุณหภูมิคงท่ีและ

อุณหภูมิไมคงท่ีในเครื่องปฏิกรณสําหรับปฏิกิริยาเคมีแบบเอก

พันธุ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเครื่องปฏิกรณสําหรับปฏิกิริยา

ววิธิพันธุ และกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ 

Basic principles of chemical engineering kinetics, 

analysis of rate data, applications of thermodynamic 

นักศึกษามีความรู และเขาใจหลักการเบ้ืองตน

เก่ียวกับจลนพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี การ

วิเคราะหขอมูลอัตรา การประยุกตความรู

พ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร

เพ่ือวิเคราะหและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ

เคมี ชนิดของเครื่องปฏิกรณเคมี ระบบเครื่อง

ปฏิกรณเคมีเด่ียวและระบบเครื่องปฏิกรณแบบ

หลายเครื่องเ ช่ือมตอกัน ปฏิบัติการภายใต

สภาวะอุณหภูมิคง ท่ีและอุณหภูมิไมคง ท่ีใน

เคร่ืองปฏิกรณสําหรับปฏิกิริยาเคมีแบบเอกพันธุ 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเครื่องปฏิกรณสําหรับ
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and kinetic fundamentals to the analysis and design 

of chemical reactors, type of reactors:  single reactor 

and multiple reactor systems, isothermal and non-

isothermal operation:  homogeneous reactors, 

introduction to heterogeneous reactors and their 

case studies from biofuel and biochemical industry 

ป ฏิ กิ ริ ย า วิ วิ ธ พั น ธุ  แล ะกร ณีศึ กษ า จ า ก

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

การออกแบบอุปกรณและการ

ออกแบบโรงงานทางวศิวกรรมเคมี 

04-712-401 

การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม

เคมี 

(Chemical Engineering Plant 

Design) 

หลักการและการบริหารโครงการของโรงงานเคม ีการพิจารณา

และการเลือกเก่ียวกับการออกแบบท่ัวไป การออกแบบการใช

พลังงานภายในโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตของ

โรงงานเคมีท่ีมีความซับซอน การออกแบบการปองกันและ

จัดการมลภาวะในโรงงานเคมี การออกแบบกระบวนการ

บําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม โครงงานการออกแบบกระบวนการ

ของโรงงานเคมีหรือเคมีชีวภาพ 

Conceptual design and project management of 

chemical plant; general design consideration and 

selection; design energy usage in the plant; design 

complicated chemical production processes, design 

protection and management of pollution in chemical 

plant, design industrial waste water process,  process 

design project of a chemical or biochemical plant 

นักศึกษามีความรู และเขาใจหลักการและการ

บริหารโครงการของโรงงานเคมี การพิจารณา

และการเลือกเก่ียวกับการออกแบบทั่วไป การ

ออกแบบการใชพลังงานภายในโรงงาน การ

ออกแบบกระบวนการผลิตของโรงงานเคมีท่ีมี

ความซับซอน การออกแบบการปองกันและ

จัดการมลภาวะในโรงงานเคมี การออกแบบ

กระบวนการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม 

โครงงาน 

การบริหารโครงการ 04-712-307  

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคม ี

การสืบคนบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับโครงงาน

ทางดานเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ วางแผนขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงงาน การเตรียมนําหัวขอโครงงานวิศวกรรม

นักศึกษามีความรู และเขาใจการสืบคนบทความ

ทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับโครงงานทางดานเคมี

ชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ วางแผนขั้นตอน
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(Chemical Engineering Pre-

Project) 

เคมี การจัดทําเลมรายงานตามรูปแบบสากล การนําเสนอ

หัวขอโครงงานตอคณะกรรมการสอบโครงงาน 

Literature reviews in biochemical and biofuel project, 

project methodology planning, Proposal preparation, 

report writing in formal form, proposal presentation 

การดําเนินงานโครงงาน การเตรียมนําหัวขอ

โครงงานวิศวกรรมเคมี การจัดทําเลมรายงาน

ตามรูปแบบสากล การนําเสนอหัวขอโครงงาน

ตอคณะกรรมการสอบโครงงาน 

04-712-401  

การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม

เคมี 

(Chemical Engineering Plant 

Design) 

หลักการและการบริหารโครงการของโรงงานเคม ีการพิจารณา

และการเลือกเก่ียวกับการออกแบบท่ัวไป การออกแบบการใช

พลังงานภายในโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตของ

โรงงานเคมีท่ีมีความซับซอน การออกแบบการปองกันและ

จัดการมลภาวะในโรงงานเคมี การออกแบบกระบวนการ

บําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม โครงงานการออกแบบกระบวนการ

ของโรงงานเคมีหรือเคมีชีวภาพ 

Conceptual design and project management of 

chemical plant; general design consideration and 

selection; design energy usage in the plant; design 

complicated chemical production processes, design 

protection and management of pollution in chemical 

plant, design industrial waste water process,  process 

design project of a chemical or biochemical plant 

นักศึกษามีความรู และเขาใจหลักการและการ

บริหารโครงการของโรงงานเคมี การพิจารณา

และการเลือกเก่ียวกับการออกแบบทั่วไป การ

ออกแบบการใชพลังงานภายในโรงงาน การ

ออกแบบกระบวนการผลิตของโรงงานเคมีท่ีมี

ความซับซอน การออกแบบการปองกันและ

จัดการมลภาวะในโรงงานเคมี การออกแบบ

กระบวนการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม 

โครงงาน 

04-712-402  

โครงงานวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering 

Project) 

ดําเนินโครงงานตามแผนงานท่ีกําหนด คิดวิเคราะหและ

แกปญหาท่ีเกิดขึ้น อภิปรายเพ่ือหาขอสรุปของโครงงาน จัดทํา

บทความ สอบนําเสนอโครงงานและจัดทําเลมรายงานฉบับ

สมบูรณตามรูปแบบที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด 

นักศึกษามีความรู และเขาใจการดําเนิน

โครงงานตามแผนงานท่ีกําหนด คิดวิเคราะห

และแกปญหาท่ีเกิดขึ้น อภิปรายเพ่ือหาขอสรุป

ของโครงงาน จัดทําบทความ สอบนําเสนอ



36 

 

Follow project planning, analyzing and problem 

solving, discussion to find conclusion, article 

preparation, oral presentation of the project and a 

complete written report follow by Faculty of 

Engineering format 

โครงงานและจัดทําเลมรายงานฉบับสมบูรณ

ตามรูปแบบท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด 

พลศาสตรของกระบวนการและการ

ควบคุม 

04-712-304  

พลศาสตรของกระบวนการและ

การควบคุม 

(Process Dynamics and 

Control) 

การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทางวิศวกรรม

เคมี   การแปลงลาปลาซ เทคนิคการแกปญหาและพลศาสตร

ของระบบทางวศิวกรรมเคมี ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ

ควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะห

เสถียรภาพ การตอบสนองเชิงความถ่ีและการออกแบบระบบ

ควบคุม หลักการเบื้องตนของการวัดคุมและคุณลักษณะของ

อุปกรณท่ีใชในการควบคุม และกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

Mathematical modeling of chemical engineering 

systems, Laplace Transform, solution techniques and 

dynamics of these systems; introduction to 

automatic control, feedback control concept, 

stability analysis, frequency response and control 

system design, introduction to measurement and 

control instrument characteristics and case studies 

from biofuel and biochemical industry 

นักศึกษามีความรู และเขาใจการสราง

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทาง

วิศวกรรมเคมี   การแปลงลาปลาซ เทคนิคการ

แกปญหาและพลศาสตรของระบบทาง

วิศวกรรมเคมี ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ

ควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุมแบบปอนกลับ 

การวิเคราะหเสถียรภาพ การตอบสนองเชิง

ความถี่และการออกแบบระบบควบคุม หลักการ

เบ้ืองตนของการวัดคุมและคุณลักษณะของ

อุปกรณท่ีใชในการควบคุม และกรณีศึกษาจาก

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
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04-712-308  

ปฏิบัติการการควบคุม

กระบวนการ 
 (Process Control Laboratory) 

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับระบบควบคมุอัตโนมัติ คุณลักษณะ

และการกําหนดคาพารามิเตอรของเครืองควบคุมในโหมด  P, 

PI และ PID การควบคุมอัตโนมัติแบบปอนกลับ การควบคุม

อัตราการไหล การควบคมุระดับของเหลว การควบคุม

อุณหภูมิ และการควบคุมแบบวงอันดับ 

Experimental practices involving automatic control 

systems, characteristics and determination of 

controller’s settings for feedback control loop with 

P, PI and PID controller, automatic feedback control, 

flow control, liquid level control, temperature 

control and cascade control 

 

นักศึกษามีความรู และเขาใจปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับระบบควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะ

และการกําหนดคาพารามิเตอรของเครือง

ควบคุมในโหมด  P, PI และ PID การควบคุม

อัตโนมัติแบบปอนกลับ การควบคุมอัตราการ

ไหล การควบคุมระดับของเหลว การควบคุม

อุณหภมิู และการควบคุมแบบวงอันดับ 

เศรษฐศาสตรและการประเมินราคา

ทางวิศวกรรมเคมี 

04-712-305  

เศรษฐศาสตรและการประเมิน

ราคาทางวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering 

Economics and Cost 

Estimation) 

ความรูท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร การอานขอมูลทางการบัญชี

และงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคาตนทุน

ของเครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิตทางเคมี และการ

วเิคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ 

ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรในการเลือกกระบวนการเคมี และการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเคมี  

Introduction to general economics, interpreting the 

accounting data and financial statements in 

chemical industry, chemical process equipment cost 

estimation and economic evaluation in chemical 

นักศึกษามีความรู และเขาใจความรูท่ัวไปทาง

เศรษฐศาสตร การอานขอมูลทางการบัญชีและ

งบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การประมาณ

ราคาตนทุนของเครื่องจักรอุปกรณใน

กระบวนการผลิตทางเคมี และการวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ 

ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การ

วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรในการเลือก

กระบวนการเคมี และการลงทุนในอุตสาหกรรม

เคมี  
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engineering plant design, economic evaluation for 

selection of alternative chemical processes and 

investment in chemical industry 

วิศวกรรมความปลอดภัยและการ

ปร ะ เมิ นคว าม เ ส่ี ย ง  วิ ศ ว กร ร ม

กระบวนการดานส่ิงแวดลอม 

04-712-302  

ความปลอดภยัในกระบวนการเคมี 

และการจัดการทางสิ่งแวดลอม 

(Safety in Chemical 

Operations and 

Environmental Management) 

หลักการของความปลอดภัยและปองกันการสูญเสียการ

ควบคุมในกระบวนการเคมี การระบุอันตรายและการประเมิน

ความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย กฎหมายขอบังคับความ

ปลอดภัย ประเภทของมลภาวะ มาตรฐานคุณภาพทาง

ส่ิงแวดลอม การปองกันและจัดการมลภาวะ กรณีศึกษา

สําหรับกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 

Principle of safety and loss prevention control in 

chemical process, hazard identification and risk 

assessment, safety management, safety law and 

regulation, type of pollutions, environmental quality 

standards, protection and management of pollution, 

Biofuel product process case study 

นักศึกษามีความรู และเขาใจหลักการของความ

ปลอดภัยและปองกันการสูญเสียการควบคุมใน

กระบวนการเคมี การระบุอันตรายและการ

ประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย 

กฎหมายขอบังคับความปลอดภัย ประเภทของ

มลภาวะ มาตรฐานคุณภาพทางส่ิงแวดลอม การ

ปองกันและจัดการมลภาวะ กรณีศึกษาสําหรับ

กระบวนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 

04-712-401  

การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม

เคมี 

(Chemical Engineering Plant 

Design) 

หลักการและการบริหารโครงการของโรงงานเคม ีการพิจารณา

และการเลือกเก่ียวกับการออกแบบท่ัวไป การออกแบบการใช

พลังงานภายในโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตของ

โรงงานเคมีท่ีมีความซับซอน การออกแบบการปองกันและ

จัดการมลภาวะในโรงงานเคมี การออกแบบกระบวนการ

บําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม โครงงานการออกแบบกระบวนการ

ของโรงงานเคมีหรือเคมีชีวภาพ 

นักศึกษามีความรู และเขาใจหลักการและการ

บริหารโครงการของโรงงานเคมี การพิจารณา

และการเลือกเก่ียวกับการออกแบบทั่วไป การ

ออกแบบการใชพลังงานภายในโรงงาน การ

ออกแบบกระบวนการผลิตของโรงงานเคมีท่ีมี

ความซับซอน การออกแบบการปองกันและ

จัดการมลภาวะในโรงงานเคมี การออกแบบ
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Conceptual design and project management of 

chemical plant; general design consideration and 

selection; design energy usage in the plant; design 

complicated chemical production processes, design 

protection and management of pollution in chemical 

plant, design industrial waste water process,  process 

design project of a chemical or biochemical plant 

กระบวนการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม 

โครงงาน 
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สวนท่ี 3 คณาจารย 

 

1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ประสบการณ 

สอน (ป) 

นายชัยภพ ศิระวรกุล ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี,  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)  

2552 

2544 

 

11 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางท่ี 1: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

สอน (ป) 

1 นายศราวุธ จิตตพินิจ 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี, 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

2547 

 

2540 

23 

2 นางสาวรินลดา สิริ

แสงสวาง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี, 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร. 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

2543 

 

2540 

16 

3 นางสาววีรินทรดา อัป

มานะ 

อาจารย 

 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี, (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี, (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

2557 

 

2551 

6 

4 นายยรรยง สุขคลาย ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี, 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม, (สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล) 

2547 

 

2539 

22 
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3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คณุวุฒิการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

สอน (ป) 

1 นายไชยยันตร ไชยยะ 

 

รอง

ศาสตราจารย 

 

ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม, 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี)  

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

2545 

 

2542 

 

2540 

17 

2 นางณัฐชา  เพ็ชรย้ิม ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2562 

 

2545 

 

2539 

24 

3 นางวีราภรณ  ผิว

สะอาด 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

D.Eng. (Biobased Materials Science), 

Kyoto Institute of Technology, Japan 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  

วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  

2559 

 

2556 

 

2545 

 

2543 

15 

4 นายธีระวัฒน  เหมือน

ศรีชัย 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี),  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

2555 

 

2548 

7 

5 นางสาวศศิรด ีจันทสี 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

วศ.ด. วิศวกรรมเคม,ี (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี, (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

2557 

 

2552 

 

6 

6* นางสาวพุทธิพร เทียม

สินสังวร 

อาจารย 

 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

2556 

 

3 
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 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

2553 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time)  

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏิบัติการ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศกึษา 

1 นางสาวปวีณา  พลัดพราก นักวิชาการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

2 นางสาวละอองทิพย 

ยุวรรณศรี 

นักวิชาการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร)ี 

3 นางสาวนุชนาถ ชางทองดี เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร)ี 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนกัศึกษา 

ตารางท่ี 1: จํานวนนักศกึษา และอัตราสวนอาจารยประจําตอนกัศึกษา ณ ปการศกึษา 2563-2567 

ระดับช้ันป จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปที่ 1 1 8 10 10 10 

ชั้นปที่ 2 66 65 60 60 60 

ชั้นปที่ 3 65 54 65 60 60 

ชั้นปที่ 4 53 65 54 65 60 

รวม 185 192 189 195 190 

รวมนักศึกษา 

(ชั้นปที่ 2-4) 

184 184 179 185 180 

อาจารยประจํา 10 10 10 10 10 

อัตราสวน 1:19 1:19 1:18 1:19 1:18 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

อบรมการเขียนตําราดานวิศวกรรมเคมี      

อบรมการเขียนบทความวิจัย      

 

6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. รับอาจารยวุฒิปริญญาโท (คน) - - - - - 

1. รับอาจารยวุฒิปริญญาเอก (คน) - - - - - 

 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. สนับสนุนอาจารยศึกษาตอวุฒิปริญญาเอก (คน) - 1 1 - - 

 

6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. สนับสนุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ-ผศ. (คน) - - - 1 - 

2. สนับสนุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ-รศ. (คน) - 2 2 2 3 

3. สนับสนุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ-ศ. (คน) - - - 1 1 
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สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศกึษา 2563 – ปการศึกษา 2567 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

องคความรูพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

 

 

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง 

การหาอนุพันธ รปูแบบยังไม

กําหนด การประยุกตของ 

อนุพันธ การหาปริพันธ เทคนิค

ของการหาปรพิันธ การประยุกต

ของปริพันธจํากัดเขต 

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ 

 

 

09-111-141 

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 

(Calculus for Engineers1) 

 

 

 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

 

พิกัดเชิงข้ัวและสมการเชิงอิงตัว

แปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของ

หนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชัน

คาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน 

ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ

สองตัวแปรและการประยุกต 

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ 

หลายตัวแปรและการประยุกต 

 

 

09-111-142 

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 

(Calculus for Engineers2) 

 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 



45 

 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการ

ประยุกต การหาปรพัินธเชิงตัวเลข 

ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธตาม

เสนเบื้องตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

ลาํดับและอนุกรมของจํานวนการ 

กระจายอนุกรมเทยเลอรของ

ฟงกชันมูลฐาน 

04-000-202 

แคลคูลัสประยุกตสาหรับงาน

วิศวกรรม 

(Applied Calculus for 

Engineering) 

จํานวน 4 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

ฟสิกส เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ โม

เมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค 

สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่

ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่

แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล 

ความรอนและการถายโอนความ

รอน คลื่นเสียง 

09-410-141 

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 

(Physics for Engineers 1) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการเก่ียวกับแรงและการ

เคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน 

ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร 

การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ

เคลื่อนที่แบบออสซิลเลตกลศาสตร 

ของไหล ความรอนและการถาย

โอนความรอน คลื่นเสียง 

09-410-142 

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 

(Physics Laboratory for 

Engineers 1) 

จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟา

กระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและ

ฟสิกสยุคใหม 

09-410-143 

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 

(Physics for Engineers 2) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการเก่ียวกับไฟฟาสถิต 

แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง 

ไฟฟากระแสสลบั คลื่น

09-410-144 

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 

จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและ

ฟสิกสยุคใหม 

(Physics Laboratory for 

Engineers 2) 

เคมี ปริมาณมวลสารสัมพันธ และ

พ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ

ของแกส ของแข็งของเหลว และ

สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออ

นิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของ 

อิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี 

สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก 

ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และ

ธาตุทรานสิชัน 

04-711-101 

เคมีสาหรับวิศวกร 

(Chemistry for Engineers) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการช่ัง ตวง วัด

ทางวิทยาศาสตร สมบัติของธาตุ

และสารประกอบ ปริมาณมวลสาร

สัมพันธ  สารละลายและสมบัติ

คอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยา

กรด เบส เกลือ จลนศาสตรเคมี 

สมบัติของแกส โครงสรางของผลึก

สามัญบางชนิด 

 

04-711-102 

ปฏิบัติการเคมีสําหรบัวิศวกร 

(Chemistry Laboratory for 

Engineers) 

จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 

 การอานชื่อสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนและสารประกอบ

อินทรีย สมบัติตาง ๆ ของ

สารประกอบไฮโดรคารบอนและ

สารประกอบอินทรีย เทคนิค

พ้ืนฐานในการวิเคราะหสาร และ

การวิเคราะหสารดวยเครื่องมือ

04-712-201 

เคมีประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

 (Applied Chemistry in 

Chemical Engineering) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

วิเคราะห สมดุลระหวางเฟส 

กรณีศึกษาที่เก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 

 ปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการสมดุล

ระหวางเฟส การวัดสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของสารดวย

เทคนิคการวัดทางเคมีและทาง

ไฟฟา การวิเคราะหสารดวยการ

ไทเทรตและเคร่ืองมือวิเคราะห 

การทําโครงงานขนาดเล็กโดยใช

ความรูจากบทปฏิบัติตาง ๆ 

กรณีศึกษาที่เก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 

04-711-203 

ปฏิบัติการเคมีประยุกตทาง

วิศวกรรมเคมี 

 (Applied Chemistry in 

Chemical Engineering 

Laboratory) 

จํานวน 2 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ90 ชั่วโมง 

องคความรูพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม 

พื้นฐานทางไฟฟา 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ ชนิด และ ขอจํากัด

ของอุปกรณวัดที่ใชในกระบวนการ

อุตสาหกรรมเคมี แทรนสดิวเซอร

วัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการ

ไหล ระดับ ความเปนกรดดาง และ

องคประกอบตางๆ แอกทูเอเตอรที่

ใชในกระบวนการอุตสาหกรรม 

เทคนิคการเชื่อมตออุปกรณวัด 

แผนภาพ P&ID กรณีศึกษาการใช

อุปกรณวัดในอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

04-711-301  

การวัดคมุในกระบวนการเคมี

(Chemical Process 

Instrumentation) 

 

 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

และเทคโนโลยีชีวภาพ 

อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 

ปฏิบัติการเพื่อเสริมความรูและ

ความเขาใจในวิชา 04-711-301 

การวัดคมุในกระบวนการเคมี การ

ประกอบวงจรและวิธีการสอบ

เทียบมาตรฐานอุปกรณวัดอุณหภูมิ 

ความดัน อัตราการไหล และ ระดับ 

04-711-302 

ปฏิบัติการการวัดคุมใน

กระบวนการเคมี 

(Chemical Process 

Instrumentation Laboratory) 

 

จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

แนวคิดและองคประกอบของ

คอมพิวเตอร อันตรกิริยาระหวาง

ฮารดแวรและซอฟตแวรการ

ประมวลผลขอมูลทาอิเล็กทรอนิกส 

วิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมและการเขียนโปรแกรม

ภาษาระดับสูง 

04-621-101  

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Programming) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

การเขียนแบบ การเขียนอักษร การมองภาพฉาย

การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ 

การกําหนดขนาดและพิกัดความ

เผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการเขียน

ภาพดวยมือและการสเก็ตภาพ 

แผนคล่ีและภาพประกอบ การ

เขียนแบบเบ้ืองตนโดยคอมพิวเตอร

ชวยในการเขียนแบบและออกแบบ 

04-411-102 

เขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 30 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 

กลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหล

สถิต จลนศาสตรแลจลนพลศาสตร

ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ

04-313-101 

กลศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 



49 

 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

การเคล่ือนที่ขอท่ีสองของนิวตัน 

งานและพลังงาน อิมพัลสและ 

โมเมนตัม 

องคความรูเฉพาะ

ทางวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรม

เคมี 

ดุลมวลและ

พลังงาน 
 

 

 

 

 

 

แนะนําการคํานวณทางวิศวกรรม

เคมี  กระบวนการและตัวแปร

กระบวนการ ปริมาณสารสัมพันธ 

ดุลมวลของกระบวนการหนึ่งหนวย

และหลายหน วย  ดุ ลมวลของ

กระบวนการที่มีกระแสปอนกลับ, 

กระแสไหลออมผาน และกระแส

เปาไล การใชขอมูลทางเคมีและ

สมดุลวัฏภาค ดุลพลังงานของ

กระบวนการที่ไมมีและมีปฏิกิริยา

เคมี กรณีศึกษาของดุลมวลและดุล

พลังงานของกระบวนการผลิต

เชื้อเพลงิชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 

 

 

 

04-711-201  

หลักการและการคํานวณทาง

วิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering 

Principles and Calculations) 

 

 

 

 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

อุณหพลศาสตรทาง

วิศวกรรมเคมี 

สมบัติเธอรโมไดนามิกสและสมดุล

วัฎภาคของสารบริสุทธ์ิ แกสอุดม

คติและแกสจริง สมการสถานะ 

งานและความรอน การถายเท

ความรอนเบ้ืองตน เอนโทรป กฎ

ขอที่หนึ่งและขอที่สองของเธอรโม

ไดนามิกส วัฏจักรเธอรโมไดนามิกส 

04-711-202  

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 1

  

(Chemical Engineering 

Thermodynamics 1) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

วัฏจักรคารโนต การเปลี่ยนแปลง

พลังงานรูปแบบตางๆ การประยุกต

เธอรโมไดนามิกสในกระบวนการ

ไหลและกรณีศึกษาเธอรโม

ไดนามิกสในงานวิศวกรรมเคมี เชน 

เธอรโมไดนามิกสในกระบวนการไพ

โรไลซีสชีวมวล 

ระบบของสารหลายองคประกอบ 

ความสัมพันธของสมบัติทางอุณ

หพลศาสตร สมดุลของสารหลาย

องคประกอบ สมดุลวัฎภาค อุณ

หพลศาสตรของสารละลาย สมดุล

ปฏิกิริยาเคมี การประยุกตใชอุณ

หพลศาสตรวิศวกรรมเคมีสําหรับ

กระบวนการอุตสาหกรรม  

04-712-204  

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 2

  

(Chemical Engineering 

Thermodynamics 2) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

วัสดุศาสตร โครงสราง ลักษณะสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต

ของกลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ 

พลาสติก ยางมะตอย ไม  คอนกรีต 

และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพ

สมดุลเฟสและการแปลความหมาย  

การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ

วิศวกรรมและการแปลความหมาย 

การศึกษาโครงสรางมหภาคและ

จุลภาคที่เก่ียวของกับสมบัติของ

วัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม 

04-720-101  

วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials)  

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

การปฏิบัติการ

เฉพาะหนวยและ

ปรากฏการณถาย

โอน 

คุณสมบัติทางฟสิกสของของไหล 

สถิตยศาสตรของของไหล การถาย

โอนโมเมนตัมและการประยุกต 

ไดแก ชนิดของการไหลในทอ แฟก

เตอรความเสียดทาน การนาสงของ

ไหลและการวัดอัตราการไหล การ

ออกแบบกระบวนการแยกสาร

ไดแก การตกตะกอน การกรอง 

การแยกสารแขวนลอยโดยใชแรง

โนมถวงและแรงเหวี่ยง ไซโคลน 

การกวนในถัง การลดขนาด การ

แยกขนาดของอนุภาค และฟลูอิด

ไดเซชัน การประยุกตใชอุปกรณ

ตาง ๆ ในกระบวนการทางชีวเคมี 

04-712-202  

การไหลของของไหล 

(Fluid Flow)  

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

หลักเบื้องตนและกลไกในการถาย

โอนความรอน การนําความรอน

แบบสถานะคงที่และไมคงที่ในมิติ

เดียวและหลายมิติ กลไกการพา

ความรอนแบบบังคับและแบบ

อิสระ การถายโอนความรอนโดย

การแผ รั งสี   หลักแนวคิ ดกา ร

ออกแบบอุปกรณถายโอนความ

รอน เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 

เคร่ืองระเหย  และกรณีศึกษาจาก

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 

04-712-203  

การถายโอนความรอนและ 

การออกแบบหนวยปฏิบัติการ 

(Heat Transfer and Unit 

Operation Design)  

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

หลักมูลของการถายโอนมวล การ

วิเคราะหถายโอนมวลโดยการแพร

ของโมเลกุลที่สถานะคงที่ กฎของ

04-711-303  

การถายโอนมวลและการ

ออกแบบหนวยปฏิบัติการ  

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 



52 

 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

ฟก การแพรของโมเลกุลที่สถานะ

ไมคงที่ การถายโอนมวลโดยการพา

และสมการสหสัมพันธการถายโอน

มวลสารโดยการพา การถายโอน

มวลตอประสาน การปฏิบัติการ

หนวยที่มีการถายเทความรอนและ

มวลเกิดขึ้นพรอมกัน อุปกรณ

สาํหรบัการปฏิบัติการแบบกาซ

ของเหลว การปฏิบัติการที่

เก่ียวของกับ ความช้ืน การดูดซึม 

การกลั่น เครื่องอบแหง การสกัด 

การดูดซับ และกรณีศึกษาจาก

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ 

(Mass Transfer and Unit 

Operation Design) 

ปฏิบัติการดานกลศาสตรของไหล

และเทคโนโลยีอนุภาค เชน เครื่อง

สูบ เครื่องมือวัดการไหลของไหล 

รูปแบบกา ร ไ หล  การสูญ เ สี ย

พ ลังง านในท อ  การกวน  กา ร

ตกตะกอน การกรอง ไซโคลน การ

ลดขนาดและการแยกอนุภาค 

และฟลูอิดไดเซชัน และกรณีศึกษา

การประยุกตใชงานทางวิศวกรรม

เคมี  เชน การใชฟลู อิดได เซชัน

สาํหรับเตาไพโรไลซีสชีวมวล 

04-712-303  

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 

 (Chemical Engineering 

Laboratory 1) 

จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการถายเท

ความรอนและมวล โดยครอบคลุม 

การนําความรอน การพาความรอน 

04-712-306  

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 

จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนแบบ

ตางๆ เครื่องระเหย หอกลั่น หอดูด

ซึมแกส หอลดอุณหภูมิ  เครื่ อง

อบแหง และเครื่องสกัดของแข็ง

ดวยของเหลว 

 (Chemical Engineering 

Laboratory 2) 

วิศวกรรรม

ปฏิกิริยาเคมีและ

การออกแบบ

ปฏิกรณ 

หลักการเบื้องตนเก่ียวกับ

จลนพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 

การวิเคราะหขอมูลอัตรา การ

ประยุกตความรูพื้นฐานทางอุณ

หพลศาสตรและจลนพลศาสตรเพ่ือ

วิเคราะหและการออกแบบเคร่ือง

ปฏิกรณเคมี ชนิดของเคร่ือง

ปฏิกรณเคมี ระบบเครื่องปฏิกรณ

เคมีเดี่ยวและระบบเคร่ืองปฏิกรณ

แบบหลายเครื่องเชื่อมตอกัน 

ปฏิบัติการภายใตสภาวะอุณหภูมิ

คงท่ีและอุณหภูมิไมคงที่ในเคร่ือง

ปฏิกรณสําหรับปฏิกิริยาเคมีแบบ

เอกพันธุ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

เครื่องปฏิกรณสําหรับปฏิกิริยาวิวิธ

พันธุ และกรณีศึกษาจาก

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 

04-712-301  

จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 

และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ 

(Chemical Engineering 

Kinetics and Reactor Design) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

การออกแบบ

อุปกรณและการ

ออกแบบโรงงาน

ทางวิศวกรรมเคมี 

หลักการและการบริหารโครงการ

ของโรงงานเคมี การพิจารณาและ

การเลือกเก่ียวกับการออกแบบ

ท่ัวไป การออกแบบการใชพลังงาน

04-712-401  

การออกแบบโรงงานทาง

วิศวกรรมเคมี 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

ภายใน โรง งาน  การออกแบบ

กระบวนการผลิตของโรงงานเคมีท่ี

มีความซับซอน การออกแบบการ

ปองกันและจัดการมลภาวะใน

โ ร ง ง า น เ ค มี  ก า ร อ อ ก แ บ บ

ก ร ะ บ ว น ก า ร บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โ ค ร ง ง า น ก า ร

ออกแบบกระบวนการของโรงงาน

เคมีหรอืเคมีชีวภาพ 

(Chemical Engineering Plant 

Design) 

การบริหาร

โครงการ 

การสืบคนบทความทางวิชาการที่

เก่ียวของกับโครงงานทางดานเคมี

ชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ 

วางแผนข้ันตอนการดําเนินงาน

โครงงาน การเตรียมนําหัวขอ

โครงงานวิศวกรรมเคมี การจัดทํา

เลมรายงานตามรปูแบบสากล การ

นําเสนอหัวขอโครงงานตอ

คณะกรรมการสอบโครงงาน 

04-712-307  

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering Pre-

Project) 

จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 15 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

หลักการและการบริหารโครงการ

ของโรงงานเคมี การพิจารณาและ

การเลือกเก่ียวกับการออกแบบ

ท่ัวไป การออกแบบการใชพลังงาน

ภายใน โรง งาน  การออกแบบ

กระบวนการผลิตของโรงงานเคมีท่ี

มีความซับซอน การออกแบบการ

ปองกันและจัดการมลภาวะใน

โ ร ง ง า น เ ค มี  ก า ร อ อ ก แ บ บ

04-712-401  

การออกแบบโรงงานทาง

วิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering Plant 

Design) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

ก ร ะ บ ว น ก า ร บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โ ค ร ง ง า น ก า ร

ออกแบบกระบวนการของโรงงาน

เคมีหรอืเคมีชีวภาพ 

ดําเนินโครงงานตามแผนงานที่

กําหนด คิดวิเคราะหและแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึน อภิปรายเพ่ือหาขอสรปุ

ของโครงงาน จัดทําบทความ สอบ

นําเสนอโครงงานและจัดทําเลม

รายงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด 

04-712-402  

โครงงานวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering 

Project) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 15 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ90 ชั่วโมง 

พลศาสตรของ

กระบวนการและ

การควบคุม 

การสรางแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรของระบบทาง

วิศวกรรมเคมี   การแปลงลาปลาซ 

เทคนิคการแกปญหาและ

พลศาสตรของระบบทางวิศวกรรม

เคมี ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ

ควบคมุอัตโนมัติ หลักการควบคุม

แบบปอนกลบั การวิเคราะห

เสถียรภาพ การตอบสนองเชิง

ความถ่ีและการออกแบบระบบ

ควบคมุ หลักการเบื้องตนของการ

วัดคุมและคุณลักษณะของอุปกรณ

ท่ีใชในการควบคุม และกรณีศึกษา

จากอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ 

04-712-304  

พลศาสตรของกระบวนการและ

การควบคุม 

(Process Dynamics and 

Control) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับระบบ

ควบคมุอัตโนมัติ คุณลักษณะและ

04-712-308  จํานวน 1 หนวยกิต 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

การกําหนดคาพารามิเตอรของ

เครืองควบคุมในโหมด  P, PI และ 

PID การควบคุมอัตโนมัติแบบ

ปอนกลับ การควบคุมอัตราการ

ไหล การควบคุมระดับของเหลว 

การควบคุมอุณหภูมิ และการ

ควบคมุแบบวงอันดับ 

ปฏิบัติการการควบคุม
กระบวนการ 

 (Process Control 

Laboratory) 

ปฏิบัต ิ45 ชั่วโมง 

เศรษฐศาสตรและ

การประเมินราคา

ทางวิศวกรรมเคมี 

ความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร การ

อานขอมูลทางการบัญชีและงบ

การเงินของอุตสาหกรรมเคมี การ

ประมาณราคาตนทุนของ

เครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการ

ผลิตทางเคมี และการวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรเพ่ือประกอบการ

ตัดสนิใจในการ ออกแบบโรงงาน

ทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรในการเลือก

กระบวนการเคมี และการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเคมี  

04-712-305  

เศรษฐศาสตรและการประเมิน

ราคาทางวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering 

Economics and Cost 

Estimation) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

วิศวกรรมความ

ปลอดภัยและการ

ประเมินความเสี่ยง 

วิศวกรรม

กระบวนการดาน

สิ่งแวดลอม 

หลักการของความปลอดภัยและ

ปองกันการสูญเสียการควบคุมใน

กระบวนการเคมี การระบุอันตราย

และการประเมินความเส่ียง การ

จัดการความปลอดภัย กฎหมาย

ขอบังคับความปลอดภัย ประเภท

ของมลภาวะ มาตรฐานคุณภาพ

ทางสิ่งแวดลอม การปองกันและ

04-712-302  

ความปลอดภัยในกระบวนการ

เคมีและการจัดการทาง

สิ่งแวดลอม 

(Safety in Chemical 

Operations and 

Environmental 

Management) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 



57 

 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 

เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ช่ือวิชา ภาระ (หนวย

กิต/ช่ัวโมง) 

จัดการมลภาวะ กรณีศึกษาสําหรับ

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

หลักการและการบริหารโครงการ

ของโรงงานเคมี การพิจารณาและ

การเลือกเก่ียวกับการออกแบบ

ท่ัวไป การออกแบบการใชพลังงาน

ภายใน โรง งาน  การออกแบบ

กระบวนการผลิตของโรงงานเคมีท่ี

มีความซับซอน การออกแบบการ

ปองกันและจัดการมลภาวะใน

โ ร ง ง า น เ ค มี  ก า ร อ อ ก แ บ บ

ก ร ะ บ ว น ก า ร บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โ ค ร ง ง า น ก า ร

ออกแบบกระบวนการของโรงงาน

เคมีหรอืเคมีชีวภาพ 

04-712-401  

การออกแบบโรงงานทาง

วิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering Plant 

Design) 

จํานวน 3 หนวยกิต 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ0 ช่ัวโมง 

 

 

 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศกึษา 2563 – ปการศึกษา 2567 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  

09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 1.  อาจารยวาสนา ทองกําแหง 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

(Calculus for Engineers 1) วท.บ. คณิตศาสตร  

(มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมติร) 

วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

ประสบการณสอน 20 ป 

2. อาจารยอัคเรศ สิงหทา 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร) 

วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

ประสบการณสอน 20 ป 

เคยรบัรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 

(Calculus for Engineers 2) 

1.  อาจารยธาวัลย อัมพวา 

      วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

      วท.ม. คณิตศาสตร  

      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

      ประสบการณสอน 20 ป 

       เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศกร สุนทรายุทธ 

       วท.บ. คณิตศาสตร  

       (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

       วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต  

      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

       ปร.ด. คณติศาสตรประยุกต  

       (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

      ประสบการณสอน 5 ป 

04-000-202 แคลคูลัสประยุกตสาหรับงานวิศวกรรม 

(Applied Calculus for Engineering) 

ผูชวยศาสตราจารยยรรยง สุขคลาย 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 22 ป 

09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 

(Physics for Engineers 1) 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคพงศ พันธุพฤกษ 

      วท.บ. ฟสิกส 

      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

       วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม    

       (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

       ปร.ด. ฟสิกส  

       (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

       ประสบการณสอน 18 ป 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนุศย ทองพูล 

       วท.บ. ฟสิกส  

       (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

        วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม  

        (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

        ปร.ด. ฟสิกส  

        (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

        ประสบการณสอน 18 ป 

09-410-142 ปฏิบัติการฟสิกสสาํหรับวิศวกร 1 

(Physics Laboratory for Engineers 1) 

1. ผูชวยศาสตราจารยฉันทนา เอ่ียมพนากิจ 

      วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

      วท.ม. ฟสิกส  

      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

      ประสบการณสอน 14 ป 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูริพัฒน  กันธา 

      วท.บ. วัสดุศาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

      วท.ม. วัสดศุาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

      วท.ด. วัสดุศาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

      ประสบการณสอน 6 ป 

09-410-143 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 

(Physics for Engineers 2) 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรฤทธ์ิ  ปเพราะ 

      วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

      Ph.D. Chemical Physics (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

      ประสบการณสอน 12 ป 

       เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ใจเย็น 

      วท.บ. ฟสิกส  

      (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

      วท.ม. นิวเคลียรเทคโนโลยี  

      (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

      วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลียร  

      (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

      ประสบการณสอน 8 ป 

09-410-144 ปฏิบัติการฟสิกสสาํหรับวิศวกร 2 

(Physics Laboratory for Engineers 2) 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวมพร  โพธ์ิทอง 

      วท.บ. วัสดุศาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

      วท.ด. วัสดุศาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

      ประสบการณสอน 6 ป 

2.  ดร.อทิพงศ บุตรชานนท 

      วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

      วท.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

      ประสบการณสอน 4 ป 

04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร 

(Chemistry for Engineers) 

1. ผูชวยศาสตราจารยชัยภพ ศิระวรกุล  

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 11 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 23 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารยรินลดา สิริแสงสวาง 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 15 ป 

4. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 6 ป 

5. นายยรรยง  สุขคลาย 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 20 ป 

6. รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 17 ป 

7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรย้ิม 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมพลงังานและวัสดุ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

ประสบการณสอน 24 ป 

8. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 

วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี) 

D.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 

Institute of Technology, Japan) 

ประสบการณสอน 15 ป 

9. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี) 

ประสบการณสอน 7 ป 

10.  ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 7 ป 

11. นางสาวพุทธิพร เทียมสินสังวร 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 3 ป 

04-711-102 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 

(Chemistry Laboratory for Engineers) 

1. ผูชวยศาสตราจารยชัยภพ ศิระวรกุล  

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 11 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 23 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

3. ผูชวยศาสตราจารยรินลดา สิริแสงสวาง 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 15 ป 

4. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 6 ป 

5. นายยรรยง  สุขคลาย 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 20 ป 

6. รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี) 

ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ประสบการณสอน 17 ป 

7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรย้ิม 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมพลงังานและวัสดุ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

ประสบการณสอน 24 ป 

8. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 

วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี) 

D.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 

Institute of Technology, Japan) 

ประสบการณสอน 15 ป 

9. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ประสบการณสอน 7 ป 

10.  ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 7 ป 

11. นางสาวพุทธิพร เทียมสินสังวร 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 3 ป 

04-712-201 เคมีประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

 (Applied Chemistry in Chemical Engineering) 

1. ผูชวยศาสตราจารยรินลดา สิริแสงสวาง 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 15 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 

     วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

     (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

     วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม  

     (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

     D.Eng. Biobased Materials Science  

     Kyoto Institute of Technology, Japan 
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     ประสบการณสอน 15 ป 

04-711-203 ปฏิบัติการเคมปีระยุกตทางวิศวกรรม

เคมี 

 (Applied Chemistry in Chemical Engineering 

Laboratory) 

1. ผูชวยศาสตราจารยรินลดา สิริแสงสวาง 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 15 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 

     วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

     (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

     วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม  

     (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

     D.Eng. Biobased Materials Science  

     Kyoto Institute of Technology, Japan 

     ประสบการณสอน 15 ป 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม  

04-711-301 การวัดคุมในกระบวนการเคมี

(Chemical Process Instrumentation) 

1. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 6 ป 

04-711-302 ปฏิบัติการการวัดคมุในกระบวนการเคมี 1. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
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(Chemical Process Instrumentation 

Laboratory) 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยชัยภพ ศิระวรกุล 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 11 ป 

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Programming) 

1. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  พันธลําเจียก 

วท.บ. คณติศาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

พบ.ม. สถิติประยุกต-คอมพิวเตอร  

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

ประสบการณสอน 34 ป 

เคยรบัรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

2.  นายเดชรัชต  ใจถวิล   

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี) 
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    ประสบการณสอน 14 ป 

04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

1. อ.ชวลิต อินปณโญ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี) 

 วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต หการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี)ประสบการณสอน   6 ป 

2. ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 

     วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการหการ สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล) 

วศ.ม. เทคโนโลยีการขึนรูปโลหะ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

      D.Eng. Mecanical Engineering (Nippon 

Institue of Technology, Japan) ประสบการณ

สอน   19 ป 

3. ผศ.ดร.ชัยยะ ประณีตพลกรัง 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ) 

 D. Eng. Material Science (Nagaoka 

University of Technology, Japan) 

ประสบการณสอน   24 ป 

4. ดร.ปรกช สิริสุวัณณ 
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วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  (สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     Ph.D. Advanced Fibro Science (Kyoto 

Institute of Technology, Japan) 

     ประสบการณสอน   23 ป 

5. ผศ.ประจักษ อางบุญตา 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

 วศ.ม. วิศวกรรมการเชื่อม. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร)ี  

     ประสบการณสอน   25 ป 

6. ผศ.ปราโมทย พูนนายม 

 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการหการ (สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล) 

 วศ.ม. เทคโนโลยีการขึนรปูโลหะ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน   17 ป 

7. นายศักดิ์ชัย จันทศรี 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี) 
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ประสบการณสอน 26 ป 

8. รศ.ดร.ศิริชัย ตอสกุล 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการหการ (สถาบัน  

เทคโนโลยีราชมงคล) 

    วศ.ม. เทคโนโลยีข้ึนรูปโลหะ (มหาวิทยาลัย 

    เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

Dr.-Ing. Engineering Design (Aachen 

University of Technology, Germany) 

ประสบการณสอน 24 ป 

9. ผศ.บุญสง จงกลณี 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล) 

    วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    ราชมงคลธัญบุรี) 

    ประสบการณสอน   12 ป 

10. อ.ไพศาล ทองสงค 

B.Eng. Mechanical Engineering    

(Polytechnic University, JAPAN) 

วศ.ม. วิศวกรรมการเช่ือม (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 8 ป 

11. อ.ธงชัย เพ็งจันทรดี 
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อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ) 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัย   

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

ประสบการณสอน   2 ป 

04-313-101 กลศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

11. นายวินัย  จันทรเพ็ง 

 วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

 วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 ประสบการณสอน 24 ป 

 เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

2. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ  ประทุมนพรตัน 

 วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอม  

 เกลาธนบุรี) 

 วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) 

 Ph.D. Mechanical Engineering (Northumbia  

 University, Newcastle, UK) 

 ประสบการณสอน 27  ป 

 เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 
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3. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  หาชานนท 

    วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

 วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

    ประสบการณสอน 25 ป 

เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

4.  ผูชวยศาสตราจารยเทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ  

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) M.S. Mechanical Engineering 

(Oklahoma State University, Oklahoma, 

USA) 

Ph.D. Mechanical Engineering (Oklahoma 

State University, Oklahoma, USA) 

   ประสบการณสอน 25  ป 

5.  ผูชวยศาสตราจารยมนูศักดิ์  จานทอง 

  วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

  มหานคร) 

  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) 

  Dr.-Ing. Mechanical Engineering (Leibniz    

  Universitaet Hannover, Hannover, 

Germany) 

    ประสบการณสอน 25 ป 
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เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสิทธ์ิ พัฒนะอ่ิม  

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

ประสบการณสอน 25 ป 

7. นายมานพ  แยมแฟง 

อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ) 

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี)  

  ประสบการณสอน 23 ป 

8. นายนพพร เปรมใจ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 10  ป 

เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 
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9. นายจักรวาล  บุญหวาน 

 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

 วศ.บ. เทคโนโลยีอุณหภาพ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ  

 จอมเกลาธนบุร)ี 

 วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอม   

 เกลาธนบุรี) 

 ประสบการณสอน 21 ป 

10. นายอภิชาติ  ไชยขันธุ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประสบการณสอน 24 ป 

11. ผูชวยศาสตราจารยธีรพจน  เวศพันธุ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (มหาวิทยาลัยศรี

นครนิทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ประสบการณสอน  1 ป 
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12. นางสาวประภาพร  ประเสริฐพงษ  

     วศ.บ.เคร่ืองกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

     ปร.ด. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

    ประสบการณสอน  1  ป 

 

13. นายสุรศักดิ์  ทิมพิทักษ 

     วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี) 

     วศ.ม.เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี) 

ประสบการณสอน  1  ป 

 

 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

04-711-201 หลักการและการคาํนวณทางวิศวกรรม

เคมี 

(Chemical Engineering Principles and 

Calculations) 

ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

ประสบการณสอน 23 ป 

04-711-202 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 1  

(Chemical Engineering Thermodynamics 1) 

รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม,  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 17 ป 

04-712-204 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 2  

(Chemical Engineering Thermodynamics 2) 

รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม,  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 17 ป 

04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials)  

1. ผูชวยศาสตราจารยวรุณศิริ  จักรบุตร 

วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยี   

ราชมงคล) 

วท.ม. ปโตรเคมีและพอลิเมอร (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 23 ป 

2. รองศาสตราจารยสมเกียรติ  ฐิติภูมิเดชา 

วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

M.Phill. Materials Engineerings 

(Loughborough of Technology, 

Loughborough England) 

Ph.D. Polymer & Materials (Loughborough 

of Technology, Loughborough ,England) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ประสบการณสอน 32 ป 

เคยรบัรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

3. นายอํานวย  ลาภเกษมสุข 

วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 

วท.ม. วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตฯ 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ด วัสดุศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 28 ป 

4. ผูชวยศาสตราจารยฉันททิพ  สกุลเขมฤทัย 

วท.บ. วัสดุศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. วิทยาศาสตรพอลิเมอร ประยุกตและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Ph.D. Environmental Technology 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

ประสบการณสอน 23 ป 

5. นางสาวกุลวดี  สังขสนิท 

วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล) 

วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาธนบุรี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

Ph.D. Chemical Engineering (Royal 

Melbourne Institute of Technology 

University, Melbourne, Australia) 

ประสบการณสอน 22 ป 

6. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  วีระนิติสกุล 

วท.บ. วัสดุศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

M.Sc. Polymer Science (วิทยาลัยปโตรเลียม

และปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Ph.D. Materials for Environment and Energy 

(University of Rome Rome, Italy) 

ประสบการณสอน 11 ป 

7. นางสาววริษฐา  ชอบพัฒนา 

B.S. Materials Science and Engineering 

(University of Illinois, Urbana-Champaign, 

Champaign, IL, USA)  

M.Sc. Materials (University of California 

Santa Barbara, Santa Barbara, CA, USA) 

Ph.D. Materials (University of California 

Santa Barbara, Santa Barbara, CA, USA) 

ประสบการณสอน 4 ป 

8. นายอรรถพล  สิมประดิษฐพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมพลาสติก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

Ph.D. Nanoscience and Nanotechnology 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 11 ป 

9. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  ผิวสอาด 

ศษ.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

M.Eng. Chemical Engineering (Osaka 

University, Osaka, Japan) 

Ph.D. Chemical Engineering (Osaka 

University, Osaka, Japan) 

ประสบการณสอน 29 ป 

10. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  อริยวิริยะนันท 

วศ.บ. เคมี-เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล) 

วท.ม. พอลิเมอร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

D.Eng. Material Science & Eng (Nagaoka 

University of Technology, Nagaoka, Japan) 

ประสบการณสอน 20 ป 

11. ผูชวยศาสตราจารยสรพงษ  ภวสุปรีย 

วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยี    

ราชมงคล) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

M.Sc. Energy Science Fundamental of  

Energy Science (Kyoto University, Kyoto, 

Japan) 

Ph.D. Energy Science Fundamental of  

Energy Science (Kyoto University, Kyoto, 

Japan) 

ประสบการณสอน 20 ป 

  เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

12. นางมนทิพย  ลอสุริยนต 

พบ. พยาบาลศาสตร (วิทยาลัยพยาบาลพุทธชิน

ราชพิษณุโลก) 

M.M. Management (Technological 

University of the Philippines, Philippines) 

D.Mang. Management Science 

(Technological University of the 

Philippines, Philippines) 

ประสบการณสอน 27 ป 

13. นายณรงคชัย  โอเจริญ 

วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล) 

M.Phil. Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี) 

Ph.D. Advanced Fiber Science (Kyoto 

Institute of Technology, Kyoto, Japan) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ประสบการณสอน 22 ป 

14. Mr. Kiyoaki  Ishimoto 

B.Eng. Polymer Science & Engineering 

(Kyoto Institute of  Technology, Kyoto, 

Japan) 

M.Eng. Advance Fibro Science (Kyoto 

Institute of  Technology, Kyoto, Japan) 

D.Eng. Materials and Life Science (Kyoto 

Institute of  Technology, Kyoto, Japan) 

ประสบการณสอน 7 ป 

15. นางสาวสุชาลิณี  มธุรสมนตรี 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

M.Eng. Advanced Fibro-Science (Kyoto 

Institute of Technology, Kyoto, Japan) 

Ph.D. Advanced Fibro-Science (Kyoto 

Institute of Technology, Kyoto, Japan) 

ประสบการณสอน 3 ป 

16. นางสาวนิชนันท  พานสรอย 

วศ.บ. วิศวกรรมพลาสติก (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

M.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 

Institute of Technology, Kyoto, Japan) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

D.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 

Institute of Technology, Kyoto, Japan) 

ประสบการณสอน 3 ป 

17. นางสาวกวิตา  ฉัตรตระกูล 

วศ.บ. วัสดุ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วัสดุ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 2 ป 

 

04-712-202 การไหลของของไหล 

(Fluid Flow)  

1. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

     ประสบการณสอน 7 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

04-712-203 การถายโอนความรอนและ 

การออกแบบหนวยปฏิบัติการ 

(Heat Transfer and Unit Operation Design)  

1. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

04-711-303 การถายโอนมวลและการออกแบบหนวย

ปฏิบัติการ  

(Mass Transfer and Unit Operation Design) 

1. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

04-712-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 

 (Chemical Engineering Laboratory 1) 

1. ผูชวยศาสตราจารยยรรยง สุขคลาย 

     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

      (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

      (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ประสบการณสอน 22 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

     ประสบการณสอน 7 ป 

3. รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

     ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 17 ป 

4. ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,       

     (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

ประสบการณสอน 23 ป 

04-712-306 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 

 (Chemical Engineering Laboratory 2) 

1. ผูชวยศาสตราจารยยรรยง สุขคลาย 

     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

      (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

      (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 



87 

 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

     ประสบการณสอน 22 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

     ประสบการณสอน 7 ป 

3. รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

     ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 17 ป 

4. ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรย้ิม 

     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

    (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

    วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

    วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

    ประสบการณสอน 24 ป 

5. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

    ประสบการณสอน 6 ป 

04-712-301 จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 

และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ 

(Chemical Engineering Kinetics and Reactor 

Design) 

1. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

     ประสบการณสอน 7 ป 

2. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

04-712-401 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering Plant Design) 

ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

ประสบการณสอน 23 ป 

04-712-307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering Pre-Project) 

1. รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

     ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 17 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรย้ิม 

     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

    (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

    วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

    วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

    ประสบการณสอน 24 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,       

     (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

ประสบการณสอน 23 ป 

4. ผูชวยศาสตราจารยยรรยง สุขคลาย 

     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

      (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

      (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ประสบการณสอน 22 ป 

5. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 

     วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

     (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

     วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม  

     (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

     D.Eng. Biobased Materials Science  

     Kyoto Institute of Technology, Japan 

ประสบการณสอน 15 ป 

6. ผูชวยศาสตราจารยรินลดา สิริแสงสวาง 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 15 ป 

7. ผูชวยศาสตราจารยชัยภพ ศิระวรกุล 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 11 ป 

8. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

     ประสบการณสอน 7 ป 

9. ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

10. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

04-712-402 โครงงานวิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering Project) 

1. รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

     ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 17 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรย้ิม 

     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

    (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

    วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

    วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

    ประสบการณสอน 24 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,       

     (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

ประสบการณสอน 23 ป 

4. ผูชวยศาสตราจารยยรรยง สุขคลาย 

     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

      (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

      (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

     ประสบการณสอน 22 ป 

5. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

     วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

     (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

     วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม  

     (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

     D.Eng. Biobased Materials Science  

     Kyoto Institute of Technology, Japan 

ประสบการณสอน 15 ป 

6. ผูชวยศาสตราจารยรินลดา สิริแสงสวาง 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 15 ป 

7. ผูชวยศาสตราจารยชัยภพ ศิระวรกุล 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 11 ป 

8. ผูชวยศาสตราจารยธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

     ประสบการณสอน 7 ป 

9. ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  



93 

 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

10. นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

04-712-304 พลศาสตรของกระบวนการและการ

ควบคมุ 

(Process Dynamics and Control) 

ผูชวยศาสตราจารยชัยภพ ศิระวรกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 11 ป 

04-712-308 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 

 (Process Control Laboratory) 

11. ผูชวยศาสตราจารยชัยภพ ศิระวรกุล 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 11 ป 

12. ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ จิตตพินิจ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,       

     (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

     ประสบการณสอน 23 ป 

04-712-305 เศรษฐศาสตรและการประเมินราคาทาง

วิศวกรรมเคมี 

(Chemical Engineering Economics and Cost 

Estimation) 

1. รองศาสตราจารยไชยยันตร ไชยยะ 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

     วศ.ม. วิศวกรรมเคมี,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

     ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม,  

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

ประสบการณสอน 17 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 

     วศ.บ. วิศวกรรมเคมี  

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

    วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  

    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    ประสบการณสอน 6 ป 

04-712-302 ความปลอดภัยในกระบวนการเคมีและ

การจัดการทางส่ิงแวดลอม 

(Safety in Chemical Operations and 

Environmental Management) 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรย้ิม 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม,  

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมพลงังานและวัสดุ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

ประสบการณสอน 24 ป 
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สวนที่ 5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี

หองปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการดังน้ี 

1. หองปฏิบัติการเคมี  

2. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  

3. หองปฏิบัติการวัด-คุมกระบวนการ 

4. หองปฏิบัติพลงังานและส่ิงแวดลอม 

5. หองปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 

6. หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห 

        1.1.1  หองปฏิบัติการเคมี 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุไดจัดใหนักศึกษาไดทําการปฏิบัติการทดลองควบคูไปกับการเรียน

ทางดานทฤษฎีในรายวิชาเคมีประยุกตทางวิศวกรรมเคมี โดยมีหองปฏิบัติการเคมีที่ทันสมัย พรอมติดตั้งอุปกรณ

มาตรฐานและเครื่องมือวิเคราะหที่จําเปนตอการเรียนการสอนและการทําโครงงานอยางเพียงพอ 

 

 

รูปท่ี 1.1 หองปฏิบัติการเคมี 
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1.1.2  หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 

2 หองดวยกัน คือ หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 และหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 โดยมีหนวยปฏิบัติการดาน

วิศวกรรมเคมี ดังนี้ 

ลําดั

บ 

รายการ จํานวนหนวย 

1 หนวยทําปฏิกิริยา 2 

2 หอสกัดแบบของแข็ง-ของเหลว 2 

3 หอดูดซึมแกส 2 

4 หอสกัดแบบของเหลว-ของเหลว 2 

5 เคร่ืองอัดอากาศพรอมระบบกําจัดความชื้น 3 

6 ชุดการทดลองการตกจมแบบอิสระ 1 

7 เคร่ืองผสมสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน 1 

8 เคร่ืองเหวี่ยงแยกตะกอนออกจากสารละลาย 1 

9 เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 3 แบบ (Shell and tube, coil in 

shell, plate and frame) 

2 

10 ชุดการทดลองศึกษาการนําความรอน 1 

11 เคร่ืองกรองแบบโรตารี่ 1 

13 เคร่ืองกรองแบบอัดความดัน 2 

14 ชุดการทดลองศึกษาการพาความรอน 1 

15 ชุดทดลองเรื่องปม 2 

16 เคร่ืองแยกอนุภาคของแข็งแบบไซโคลน 1 

17 หอหลอเย็น 1 
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18 ชุดทดลองฟลูอิไดเซชัน 1 

19 เคร่ืองบดละเอียดแบบบอลมิลล 1 

20 เคร่ืองแยกขนาดอนุภาคแบบตะแกรง 1 

21 หนวยทําปฏิกิริยาในหอดูดซึม 1 

22 หนวยทดลองการดูดซับ 1 

23 หอกลั่นแบบแบบบรรจุและแบบเพลท 1 

24 หนวยทดลองการระเหยแบบ 2 Effect 1 

25 ชุดการทดลองการสูญเสียทอและอุปกรณวัดอัตราการไหล 1 

26 เคร่ืองอบแหงแบบถาด 1 

 

 
รูปท่ี 1.2 หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 
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รูปที่ 1.3 หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคม ี2 

 

       

 

 
รูปที่ 1.4 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน รูปที่ 1.5 ชุดทดลองกวนผสม 
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รูปที่ 1.6 ชุดทดลองการไหลในทอและอุปกรณวัดการไหล รูปที่ 1.7 เคร่ืองระเหยแบบ double effect 

รูปท่ี 1.8 เคร่ืองกรองแบบโรตารี รูปที่ 1.9 ชุดทดลองการศึกษาการนําความรอน 

รูปท่ี 1.10 เคร่ืองแยกอนุภาคของแข็งแบบ รูปที่ 1.11 เคร่ืองบดละเอียดแบบบอลมิลล 
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รูปที่ 1.12 ชุดทดลองฟลูอิดไดเซชัน 
รูปที่ 1.13 ชุดทดลองเร่ืองปม 

รูปท่ี 1.14 เครื่องอบแหงแบบถาด รูปท่ี 1.15 ชุดทดลองการควบคุมระดับของเหลว 

รูปท่ี 1.16 ชุดการสกัดแบบของเหลว-ของเหลว รูปท่ี 1.17 หอสกัดแบบของเหลว-ของเหลว 



101 

 

 

                            

 

 

                            

 

 

รูปท่ี 1.18 หอกล่ันแบบบรรจุและแบบเพลท รูปที่ 1.19 หอดูดซึมแกส 

รูปท่ี 1.20 เคร่ืองกรองแบบอัดความดัน รูปท่ี 1.21 หนวยทําปฏิกิริยา 
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รูปที่ 1.22 หนวยเกิดปฏิกิริยาในหอดูดซึม 
รูปที่ 1.23 หนวยสกัดของแข็งดวยของแข็ง 

รูปท่ี 1.24 หอหลอเย็น รูปท่ี 1.25 ชุดการทดลองการตกจมแบบอิสระ 
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1.1.3  หองปฏิบัติการวัด-คุมกระบวนการ 

ลําดับ รายการ จํานวนหนวย 

1 ชุดปฏิบัติการ Industrial Process Instrumentation ประกอบดวย

หนวยทดลอง ดังนี้ 

- Process Simulation Station 

- Calibration Work Bench 

- Single Loop Controller 

- Process Calibrator 

- Pressure Calibrator 

- Hand Pump Pressure Calibrator 

- Temperature Calibrator 

- Temperature Bath 

- Smart Communicator 

 

 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

รูปท่ี 1.26 ชุดทดลองการศึกษาการพาความรอน รูปที่ 1.27 ชุดทดลองหอดูดซับ 
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- Level Transmitter 

- Flow Transmitter 

- Pressure Transmitter 

- Temperature Transmitter 

- Positioner Control Valve 

- DMM Fluke 8060A 

- Pneumatic Dead Weight Tester 

- Hydraulic Dead Weight Tester 

40 

40 

20 

20 

10 

10 

5 

5 

2 ชุดปฏิบัติการ Industrial Process Control ประกอบดวยหนวย

ทดลอง ดังนี้ 

- Temperature Process Station 

- Level Process Station 

- Pressure Process Station 

- Flow Process Station 

- Heat Exchanger Process Station 

- Water Analytic Process Station 

- Single Loop Controller 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

 - Micro Computer Base Control 

- DCS Honeywell TDC 3000 

- DCS Yokogawa Micro XL 

- DCS Moore APACS System 

- DCS Fisher-Rosemount Provox System 

1 

1 

1 

1 

1 
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รูปที่ 1.28 แผนผังหองปฏิบัติการวัด-คุมกระบวนการ 
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                             รูปที่ 1.29 เคร่ืองมือหองปฏิบัติการวัด-คุมกระบวนการ 
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รูปที่ 1.30 แผนผังหองปฏิบัติการวัด-คุมกระบวนการ 2 
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    รูปท่ี 1.31 หนวยทดลองการควบคุมอุณหภมูิ       รูปที่ 1.32 หนวยทดลองการควบคุมระดับของเหลว 

       

รูปท่ี 1.33 หนวยทดลองการควบคุมความดัน        รูปที่ 1.34 หนวยทดลองการควบคุม pH ของ 

                                                                               สารละลาย 

       

รูปที่ 1.35 หนวยทดลองการควบคุมอัตราการไหล      รูปที่ 1.36   หนวยทดลองการควบคุมอัตราการไหล    
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1.1.4  หองปฏิบัติการพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 หองปฏิบัติการพลังงานและส่ิงแวดลอม มเีคร่ืองมือทีเก่ียวของกับการวิเคราะหและการทดลองทางดาน

การรีไซเคิลพลาสติก ซ่ึงใชสนับสนุนในการทําโครงงานวิศวกรรมเคมีและงานวิจัยของอาจารยภายในภาควิชา 

 

       

 

       

 

รูปที่ 1.37 หองปฏิบัติการพลังงานและสิ่งแวดลอม 
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1.1.5  หองปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 

 หองปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี เปนหองปฏิบัติการที่มีเคร่ืองมือเก่ียวกับการทําโครงงานและการวิจัย

ทางดานวิศวกรรมชีวเคมี ซึ่งใชสําหรับการทําโครงงานวิศวกรรมเคมีของนักศึกษาช้ันปที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรม

เคมีและวัสดุ 

  

       

 

       

 

รูปท่ี 1.38 หองปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 
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 4.1.6 หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห 

หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห เปนหองปฏิบัติการท่ีมีเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมี เชน เคร่ือง Gas 

chromatography, Spectrophotometer, Atomic Absorption Spectrophotometer เปนตน  ซึ่งใชสําหรบั

การทําโครงงานวิศวกรรมเคมีของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 

 

       

 

       

 

       

 

รูปท่ี 1.39 หองปฏิบัติการเคร่ืองมือวิเคราะห 
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1.2. โปรแกรมสาํเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

1.2.1 ตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปจจุบัน ภาควิชาฯ ไดทําการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ

เรียนการสอนไดแกโปรแกรม Aspen One โดยไดปรบัเปลี่ยนเปน Version ใหมๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

   2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหบริการหนังสือตํารา วารสาร 

ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ ส่ิงพิมพอ่ืนๆ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางดานวิศวกรรมศาสตร ทุกสาขาที่เปด

สอน ผานเว็บไซตหองสมุด https://sites.google.com/en.rmutt.ac.th/lib-eng/home และสามารถสืบคน

ทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดที่ (www.opac.rmutt.ac.th/main/index.aspx) 

ทรัพยากรสารนิเทศท้ังหมดของหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย หนังสือตํารา หนังสืออางอิง 

39,959 เลม  หนงัสือพิมพ 13 ชื่อเร่ือง  วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 24 รายการ วารสารวิชาการฉบับ

ลวงที่จัดสงจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึงปริญญานิพนธ จํานวน 2,380 เลม  วิทยานิพนธ จํานวน 409 เลม CD-

ROM และ DISK 2,620 แผน อีกท้ังยังใหบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนดานการเรียนการสอนและสืบคนขอมูลของ

หองสมุดบนเครือขาย Internet ดวยคอมพิวเตอร จํานวน 15 เครื่อง สามารถสืบคนฐานขอมูล e-book, e-

Journal ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับการเปนสมาชิกทั้งภายในประเทศไทย และตางประเทศ 

ประเภทฐานขอมูลหนังสือ ฐานขอมูลปริญญานิพนธ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ  ฐานขอมูลวารสาร และฐานขอมูล

อภิธานศัพททางวิศวกรรม โดยสามารถใชบริการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดอีกแหงหนึ่ง รวมไปถึงการเปดใหบริการพื้นท่ีใชสําหรับการประชุมกลุมยอย 

(Discussion Room) จํานวน 2 หอง และหองประชุม จํานวน 1 หอง ภายในหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 
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   2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 

หองประชุมและหองเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีสถานท่ีใหบริการนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใชประชุม

กลุมยอย และสําหรับนั่งทํางาน ศึกษาคนควาอิสระในบรรยากาศที่ผอนคลายมีบริการระบบเครือขาย และขอมูล 

online  อาทิ หอง Learning Spaceและหองเรียน อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร ภายในหองเรียน

ประกอบดวยเคร่ืองมือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดเปล่ียนจาก เคร่ืองฉายภาพโปรงใส (Overhead) มาเปน 

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร (Projector)  หองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ชั้น 2 ตึก อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และหองอัจฉริยะ (Smart Classroom)  พ้ืนที่ใหบริการ ชั้น 4 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550             เปนหองเรียนที่อาจารยสามารถนําสื่อการเรียนและ

รูปภาพจากการดาวนโหลดอินเตอรเน็ตมาใชประกอบทําใหเขาใจในบทเรียนไดมากข้ึน สนับสนุนอุปกรณตางๆ 

ภายในหองเรียน ทั้งโตะ เกาอ้ี จอภาพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
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Learning Space 

 

หองอัจฉริยะ (Smart lassroom)   

 

หองประชุม 
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หองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) 

โดมอเนกประสงค 

 โดมอเนกประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร เปนสถานที่อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรอยางมีคณุภาพ  เชน กิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมเตรียมแถวเขารับ

ปรญิญา กิจกรรมพบปะผูปกครอง กิจกรรมทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรฯลฯ 

 

 

บริการเครือขายไรสาย (WiFi) 

         เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริการเครือขายอินเตอรเน็ตไร

สาย (WiFi) สําหรับนักศึกษาทุกคน ชวยใหเรียนรูผานโทรศัพทมือถือไดแลว ยังลดปญหานักศึกษาสอบตกหรือดร็

อปรายวิชาไดอีกดวย 
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ทุนการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนทุนการศกึษาสําหรับ

นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตนแกนักศึกษาเพ่ิมเติมจากสิทธิประโยชนที่นักศึกษาไดรับจาก

มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนยังเปนการกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จ

การศึกษา เชน 

1.ทุนการศึกษาใหเปลาจากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.ทุนการศึกษาใหเปลาจากหนวยงานภายนอก 

3.ทุนใหกูยืมฉุกเฉิน  

4.การจัดหารายไดพิเศษระหวางเรียน อีกทั้ง คณะยังมีรางวัลสําหรับนักศึกษา 

   ที่มีความเปนเลศิทางวิชาการ เชน 

      4.1.รางวัลเรียนดี เกรด 4.00 คณะวิศวกรรมศาสตร  

      4.2.รางวัลผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

     3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ. 

2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

  

คะแนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค 0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

ประกอบ 
2.01-3.00  ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

ที่ 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

 
4.01-5.00  ระดับคุณภาพดี

มาก 

1 หลักสูตรผานมาตรฐาน  หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

-6
 

2   3.83 3.83 ระดับคุณภาพดี 

3 3 3.00   3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.33   4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 3.00 3.67  3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1  3.00  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 3.57 3.50 3.83 3.59 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพดี 

ระดับ

คุณภาพดี 

ระดับ

คุณภาพดี   
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 3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 = การดําเนินงาน

ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 = การดําเนินงาน

ตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 = การดําเนินงาน

ระดับพอใช 

3.51 – 4.50 = การดําเนินงาน

ระดับดี 

4.51 – 5.00 = การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

1 6 4.96 4.00 3.44 4.39 การดําเนินงานระดับดี 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2   4.50   4.50 การดําเนินงานระดับดี 

รวม 13 4.97 4.57 4.22 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี

มาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี

มาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562  

 

  


