
 
 

 
ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถำบันกำรศึกษำ 

 
ส ำหรับกำรขอรับรองปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในกำรประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
 

85 ถนนสถลมำร์ค ต.เมืองศรีไค  
อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190 

 
 

25 มีนำคม 2565 



 
 

ค ำน ำ 

 
 เอกสารค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษาฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรนี้ได้
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยการบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชาของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 ได้มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนส าเร็จ
การศึกษาและการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ เริ่มเปิดสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2545 มีการปรับปรุงหลักสูตร 4 ครั้ง ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 15 รุ่น จ านวน 418 คน ปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษา
ในชั้นปีที่ 2 – 4 เท่ากับ 119 คน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงทางวิศวกรรมเคมี จ านวน 6 คน 
ปัจจุบันได้มีรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตรงทางวิศวกรรมเคมี เพ่ิมจ านวน 1 อัตรา ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับ
นี้จักเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้การรับรองปริญญาของหลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการของสภาวิศวกร 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และยินดีที่จะแก้ไขตามข้อเสนอแนะทุกประการ 
 
              คณะผู้จัดท า  



 
 

สำรบัญ 
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1.4 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี 
1.5 ระบบการจัดการศึกษา 
1.6 การด าเนินการหลักสูตร 
1.7 โครงสร้างหลักสูตร 
1.8 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
1.9 แผนการศึกษา 
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1.11 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 ส าเนาสัญญาจ้างงานอาจารย์ใหม่ (ดร.สุภรัตน์ สาศรีเมือง) 
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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ 2565-2569 
 

ส่วนที ่1 หลักสูตร 
 
1.1 ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 

1.2 ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
  ชื่อเต็มภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Chemical Engineering) 

 
1.3 วิชำเอก: ไม่มี 

 

1.4 ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.4.1 ปรัชญำของหลักสูตร 

             มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในแนวคิดทฤษฎี หลักการและมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเคมี 
และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาเข้ากับความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุวิศวกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เ พ่ือการออกแบบ การวางแผน  การควบคุมและการพัฒนากระบวนการผลิต                 
ในระดับอุตสาหกรรม การแปรรูปวัตถุดิบด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความปลอดภัยและไม่ท าลาย
สภาพแวดล้อมโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 
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1.4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
               เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  

   1) มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการทางวิศวกรรมเคมีและสามารถประยุกต์ใช้ 
ความรู้บูรณาการเข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมการแปรรูป
วัตถุดิบให้ได้ผลผลิตที่มีคุณค่า 

 2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติและโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่สลับซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

 3) มีทักษะในด้านการจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ 
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการอิสระในวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีได้ 

 4) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงวิชาชีพวิศวกรรมเคมีได้ดี  
 5) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

 
1.5 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

1.5.1 ระบบระบบกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน: ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์   

 1.5.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน:  
ไม่มี 

1.5.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค:  
ไม่มี 
 

1.6 กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
    วัน - เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอนตำมปฏิทินกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
   วัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ 
           ภาคการศึกษาต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   
        ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
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1.7 โครงสร้ำงหลักสูตร  
     โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
     7.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
     7.2 โครงสร้ำงหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

หมวดวิชำ/กลุ่ม จ ำนวนหน่วยกิต 
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชำภำษำ    จ ำนวน 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต  
     1.1.1 กลุ่มภาษาไทย 
     1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ 

3 หน่วยกิต 
    12 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์     3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและกำรจัดกำร    

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

1.6 กลุ่มวิชำเลือกศึกษำทั่วไป  3 หน่วยกิต    3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ   104 หน่วยกิต     104 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำน
วิชำชีพ  

จ ำนวน 31 หน่วยกิต 31 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ จ ำนวน 64 หน่วยกิต 64 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ จ ำนวน 
     วิชำชีพและสหกิจศึกษำ 
     2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์     
วิชาชีพ 
     2.3.2 กุล่มวิชาสหกิจศึกษา 

6 หน่วยกิต 
 

6 หน่วยกิต 
 
- 

6 หน่วยกิต 
 

- 
 

6 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชำชีพเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 140 หน่วยกิต 140 หน่วยกิต 
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1.8 รำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   
    1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                                                        ไม่น้อยกว่ำ   30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชำภำษำ                                                 15 หน่วยกิต 
          1.1.1 กลุ่มภำษำไทย                3 หน่วยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)    

1.1.2 กลุ่มภำษำอังกฤษ                          12 หน่วยกิต 
     ก. ภำษำอังกฤษบังคับ                                      6 หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6)  
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
              ข. ภำษำอังกฤษเลือก                            6 หน่วยกิต 
                  กลุ่มภำษำอังกฤษวิชำกำร (Academic Group)                  3 หน่วยกิต 
1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

กลุ่มภำษำอังกฤษเลือก (Elective Group)           3 หน่วยกิต 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)    3(3-0-6) 
    

1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์              3 หน่วยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)     3(3-0-6) 
หรือ 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)    3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)
  

1.3 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์                 3 หน่วยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
หรือ 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens)  
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1.4 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ              3 หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย      3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)   3(3-0-6) 
หรือ 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   
       

1.5 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและกำรจัดกำร   3 หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)    
หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 
 

1.6 กลุ่มวิชำเลือกศึกษำทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 
1.6.1 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์  

1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)                      3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)            3(3-0-6) 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)          3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)           3(3-0-6) 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)                        3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)                       3(3-0-6) 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)                    3(3-0-6) 

1.6.2 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                       3(3-0-6) 
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Demography in Daily Life)       3(3-0-6)                               
1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)        3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                          3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (Law in Daily Life)     3(3-0-6) 
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1.6.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ    
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)           3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)     3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)      3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                           3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชำเฉพำะ                ไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ               จ ำนวน  31 หน่วยกิต 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)     3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)   1(0-3-0) 
1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)   1(0-3-0) 
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)     3(3-0-6) 
1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II)     3(3-0-6) 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)      3(3-0-6) 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)      3(3-0-6) 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)     3(3-0-6) 
1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)   1(1-0-2) 
1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)     3(2-3-4) 
1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)   3(2-3-4) 
1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)     3(3-0-6) 
 

2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ จ ำนวน  64  หน่วยกิต 
1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)     3(3-0-6) 
1304 211 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 

(Chemical Engineering Principles and Calculations) 
1304 212 หลักมูลวิศวกรรมเคมี (Fundamentals of Chemical Engineering)  3(3-0-6) 
1304 213 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 

(Applied Mathematics in Chemical Engineering) 
1304 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1      3(3-0-6) 

(Chemical Engineering Thermodynamics I) 
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1304 231 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม      3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Momentum Transfer) 

1304 252 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemical Engineering)  3(3-0-6) 
1304 262 วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)     3(2-3-4) 
1304 312 ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี   1(0-3-0) 

(Computer Applications in Chemical Engineering Laboratory) 
1304 322 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 2     3(3-0-6) 

(Chemical Engineering Thermodynamics II)     
1304 323 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์   3(3-0-6) 

(Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
1304 333 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 1 (Unit Operations Laboratory I)  1(0-3-0) 
1304 334 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 2 (Unit Operations Laboratory II)  1(0-3-0) 
1304 335 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena)     3(3-0-6) 
1304 336 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน (Unit Operations in Heat Transfer) 3(3-0-6) 
1304 337 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร (Unit Operations in Mass Transfer) 3(3-0-6) 
1304 342 เครื่องมือวัดและการควบคุมในกระบวนการเคมี     3(2-3-4) 
             (Instrumentation and Control in Chemical Process) 
1304 344 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 

  (Chemical Engineering Management and Economics) 
1304 351 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมี (Safety in Chemical Operations) 3(3-0-6) 
1304 372 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Seminar)   1(0-3-0) 
1304 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Plant Design) 3(3-0-6) 
1304 433 การออกแบบอุปกรณ์กระบวนการ (Process Equipment Design)   3(3-0-6) 
1304 443 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม (Process Dynamics and Control) 3(3-0-6) 
1304 493 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 
              (Management for Engineering Entrepreneurs) 
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2.3  กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ               จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
 2.3.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  

1304 390 การฝึกงาน (Practical Training) 3 หน่วยกิต* 
1304 391 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 (Chemical Engineering Project I) 1(0-3-0) 
1304 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 (Chemical Engineering Project II)  2(0-6-0) 
หมายเหตุ: * เกณฑ์การประเมินผลเป็น S หรือ U  

 2.3.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ                                                                  
1304 494 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชำชีพเลือก                                                        ไม่น้อยกว่ำ   3 หน่วยกิต 
 2.4.1 กลุ่มวิชำทำงด้ำนกระบวนกำรทำงเคมีและอุตสำหกรรมเคมี 
1304 445 กระบวนการวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Processes)   3(3-0-6) 
1304 447 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม        3(3-0-6) 
              (Natural Gas and Petroleum Technology) 
1304 448 เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology)    3(3-0-6) 
1304 449 การเปลี่ยนรูปพลังงานและการน าไปใช้ (Energy Conversion and Utilization) 3(3-0-6) 
1304 472 กรณีศึกษาของโรงงานและกระบวนการเคมี      3(3-0-6) 
              (Chemical Process and Plant Case Studies)   
1304 473 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี (Special Topics in Chemical Engineering) 3(3-0-6) 
1304 486 กระบวนการดูดซับ (Adsorption Processes)     3(3-0-6) 
1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Professional Development) 3(3-0-6) 
 2.4.2 กลุ่มวิชำทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
1304 462 กระบวนการแยกทางชีวภาพ (Bioseparation Processes)   3(3-0-6) 
1304 463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor Engineering)    3(3-0-6) 
1304 464 กระบวนการหมัก (Fermentation Processes)     3(3-0-6) 
1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Equipment Design) 3(3-0-6) 
1304 467 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการหาค่าเหมาะที่สุดของผลิตภัณฑ์    3(3-0-6) 
 (Biological Products and Product Optimization) 

2.4.3 กลุ่มวิชำทำงด้ำนวัสดุศำสตร์  
1304 402 วิศวกรรมการกัดกร่อน (Corrosion Engineering)    3(3-0-6) 
1304 403 วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering)     3(3-0-6) 
1304 404 เทคโนโลยีเซรามิกส์ (Ceramic Technology)     3(3-0-6) 
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1304 405 เทคโนโลยีอนุภาค (Particle Technology)     3(3-0-6) 
2.4.4 กลุ่มวิชำทำงด้ำนกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

1304 454 เทคโนโลยีสะอาดส าหรับวิศวกรเคมี       3(3-0-6) 
              (Cleaner Technology for Chemical Engineers) 
1304 481 แบบจ าลองของกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ                                      3(3-0-6) 
              (Biological Wastewater Treatment Modeling)       
 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี                                                                  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
    วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหรือ 
รายวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี 
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1.9 แผนกำรศึกษำ 
 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภำคกำรศึกษำต้น  (First Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวชิาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
              (Foundation English I) 

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

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physic I) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1        

                (General Physics Laboratory I) 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม 

 (Introduction to Engineering) 
1(1-0-2) 1(1-0-2) 

1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม  
    (Engineering Drawing) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 (Computer Programming) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

12 

 ชั้นปีที่ 1 (First Year) 
ภำคกำรศึกษำปลำย (Second Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(Thai Language for 
Communication) 

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

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
              (Foundation English II) 

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

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
              (General Chemistry Laboratory) 

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

1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 

(General Physics Laboratory II) 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1309 103 สถิติวิศวกรรม 
              (Engineering Statistics) 

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

รวม (Total) 20 20 
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ชั้นปีที่ 2 (Second Year) 
ภำคกำรศึกษำต้น (First Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวชิาในกลุ่มวิชาเลือก 
                ศึกษาท่ัวไป 

3 3 

XXXX XXX รายวชิาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    
                สุขภาพ 

3 3 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1302 201 วัสดุวิศวกรรม  
              (Engineering Materials) 

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

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1304 211 หลักการและการค านวณ 
              ทางวิศวกรรมเคมี  
              (Chemical Engineering    
              Principles    
              and Calculations) 

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

1304 212 หลักมูลวิศวกรรมเคมี         
              (Fundamentals of Chemical   
              Engineering) 

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

1304 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1  
 (Chemical Engineering  

             Thermodynamics I) 

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

1304 252 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม          
              (Environmental Chemical  
              Engineering) 

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

รวม (Total) 21 21 
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ชั้นปีที่ 2 (Second Year) 
ภำคกำรศึกษำปลำย (Second Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวชิาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
                เทคโนโลย ีนวัตกรรมและ 
                การจัดการ 

3 3 

XXXX XXX รายวชิาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม  
              (Engineering Mechanics)  

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

1304 213 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
              ทางวิศวกรรมเคมี   
              (Applied Mathematics in         
              Chemical Engineering)  

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

1304 231 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเท    
              โมเมนตัม 
              (Unit Operations in Momentum     
              Transfer) 

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

1304 262 วิศวกรรมชีวเคมี  
              (Biochemical Engineering) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 18 
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ชั้นปีที่ 3 (Third Year) 
ภำคกำรศึกษำต้น (First Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

ศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขา   
              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              (English for Science and        
              Technology) 

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

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1304 312 ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้   
              คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี      
              (Computer Applications in                      
              Chemical Engineering  
              Laboratory)  

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

1304 322 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 2         
              (Chemical Engineering  
              Thermodynamics II) 

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

1304 336 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน  
              (Unit Operations in Heat Transfer) 

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

1304 333 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 1  
              (Unit Operations Laboratory I) 

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

1304 342 เครื่องมือวัดและการควบคุม 
              ในกระบวนการเคมี  
              (Instrumentation and Control 
              in Chemical Process)  

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1304 344 การจัดการและเศรษฐศาสตร์ 
              วิศวกรรมเคมี        
              (Chemical Engineering   
              Management and Economics) 

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

1304 372 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี  
              (Chemical Engineering Seminar) 

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

เลือกเสรี XXXX XXX รายวชิาเลือกเสรี 1 3 3 
รวม (Total) 21 21 
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ชั้นปีที่ 3 (Third Year) 
ภำคกำรศึกษำปลำย (Second Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

ศึกษาทั่วไป 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ       
              (English for Career Preparation) 

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

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1304 323 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและ 
              การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  
              (Chemical Engineering Kinetics   
              and Reactor Design) 

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

1304 334 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 2  
              (Unit Operations Laboratory II) 

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

1304 335 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  
              (Transport Phenomena) 

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

1304 337 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร   
              (Unit Operations in Mass Transfer) 

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

1304 351 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
              ทางเคมี      
              (Safety in Chemical Operations) 

- 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

1304 390 การฝึกงาน (Practical Training) 3* - 
1304 391 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1  
              (Chemical Engineering Project I) 

1(0-3-0) - 

เลือกเสรี XXXX XXX รายวชิาเลือกเสรี 2 3 3 
รวม (Total) 20 19 

          หมำยเหตุ * นักศึกษาฝึกงานจริงในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยการประเมินผลเป็น S หรือ U  
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ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
ภำคกำรศึกษำต้น (First Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1304 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี     
              (Chemical Engineering Plant  
              Design)  

3(3-0-6) - 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

1304 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2  
              (Chemical Engineering Project II) 

2(0-6-0) - 

1304 494 สหกิจศึกษา  
             (Co-operative Education) 

- 6 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

130X XXX รายวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) - 

รวม (Total) 8 6 
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ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
ภำคกำรศึกษำปลำย (Second Semester) 

หมวดวิชำ รหัสและชื่อวิชำ หน่วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษำ 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1304 432 การออกแบบโรงงาน 
              ทางวิศวกรรมเคมี  
              (Chemical Engineering Plant  
              Design)  

- 3(3-0-6) 

1304 433 การออกแบบอุปกรณ์กระบวนการ              
              (Process Equipment Design) 

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

1304 443 พลศาสตร์กระบวนการและ 
              การควบคุม 
              (Process Dynamics and Control) 

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

1304 351 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
              ทางเคมี      
              (Safety in Chemical Operations) 

3(3-0-6) - 

1304 493 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการ 
              ทางวิศวกรรม 
              (Management for Engineering   
              Entrepreneurs) 

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

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

130X XXX รายวิชาชีพเลือก - 3(3-0-6) 

รวม (Total) 12 15 
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1.10 กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น    
1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเข้าสู่

การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545  
2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 10 

ข้อ 48-49 และหมวดที่ 11 ข้อ 50-53 
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับบุคคลภายนอก  

พ.ศ. 2564 
4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนจากการศึกษา 

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2564 
 
1.11 สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  1.11.1) สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรนี้ไดเ้ริ่มใช้มาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2545 การปรับปรุงครั้งนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.11.2) เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
    1.11.3) การได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่  6/2564 

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 
1) คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
2) คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 
3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 
4) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตร 
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 
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1.12ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มกราคม พ.ศ 2562 - 
มกราคม พ.ศ 2566 

 
1.13 ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธ์ิ* 
ประธานหลักสตูร 085-750-4517 Idtisak.p@ubu.ac.th 

2 นางสาวอารยา การุณรัตน ์ ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 094-512-2629 a-raya.k@ubu.ac.th 

หมำยเหตุ *วาระการด ารงต าแหน่งของประธานหลักสูตร อยู่ในช่วง ธันวาคม พ.ศ. 2563 – เมษายน 2565 
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ส่วนที่ 2  

เอกสำรเกี่ยวกับนิสิต/นักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

22 

2.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้ 
1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2) ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
3) มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
2.2 แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี ภาคปกติ ปีละ 40 คน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ระดับชั้นปี 

 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ ำนวนนักศึกษำ 40 80 120 160 160 
จ ำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำ 

จะส ำเร็จกำรศึกษำ 
- - - 40 40 
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2.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม  
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการแกไ้ขและหาค าตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1102 104 เคมีทั่วไป  
(General Chemistry) 

เคมีกับชีวิต  อะตอม ตารางธาตุและสมบัติ
ของธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหวา่งโมเลกลุ  
โมล ความเข้มข้นและปรมิาณสัมพันธ์   
อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี   
วัฏภาคของสารและการเปลี่ยนวฏัภาค 
ของแข็ง ของเหลวและแกส๊  สารละลายและ
สมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมแีละสมดลุ
การละลาย  กรด-เบส  เคมีไฟฟ้า   
เคมีอินทรีย์  เคมีนิวเคลยีร ์

1102 105 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป  
(General Chemistry 
Laboratory) 
  

ปฏิกิริยาเคมีและปรมิาณสัมพันธ์  อุณหพล
ศาสตร์เคมี  สมบัติคอลลเิกทีฟ  สมดุลเคมี   
การไทเทรตกรด-เบส  ความว่องไวของโลหะ  
เคมีไฟฟ้า  การวเิคราะห์คณุภาพน้ า  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

1103 113 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
(General Physics 
Laboratory I) 
 

หลักการของการวัดปริมาณทางฟสิิกส์   
การวิเคราะห์ข้อมลู  เทคนิคการเขียนกราฟ
และรายงาน  ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  
จลนศาสตร์  แรงและกฎการเคลื่อนท่ี   
งานและพลังงาน  การเคลื่อนที่แบบหมุน 
สมดลุ  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  
กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์   

1103 114 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics 
Laboratory II) 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   
กฎของโอห์ม  อิเล็กทรอนิกส์  ทัศนศาสตร์  
ฟิสิกส์ยุคใหม ่

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 (General Physics I) 

ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  จลนศาสตร์  แรง
และกฎการเคลื่อนที่  งานและพลงังาน   
โมเมนตัมและการชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  
สมดลุ  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  
กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและ 
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อุณหพลศาสตร์   
1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics II) 

สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ  สนามแมเ่หล็กและแรงแม่เหล็ก  
การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  คลืน่แม่เหล็กแม่
ไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

1104 126 แคลคูลัส 1  
(Calculus I) 

ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
และการประยุกต์  อินทิกรัล  เทคนิค 
การอินทิเกรตและการประยุกต์   
การประมาณค่าของอินทิกรัลจ ากดัเขต  
อินทิกรัลไมต่รงแบบ 

1104 127 แคลคูลัส 2 
 (Calculus II)   

ปริภูมสิามมิติและเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลาย
ตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย  อินทิกรัลสองช้ัน
และการประยุกต์  ล าดับและอนุกรมอนันต์  
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและ 
การประยุกต ์

1304 211 หลักการและ
การค านวณทางวิศวกรรม
เคมี  
(Chemical Engineering 
Principles and 
Calculations)  

หลักการการค านวณเบื้องต้นทางวิศวกรรม
เคมี  ปริมาณสัมพันธ์และการค านวณดุลมวล  
การป้อนกลับ การไหลอ้อมผ่านและ 
การเป่าไล่  การใช้ข้อมูลทางเคมีและ
สมดลุวัฏภาค  ดุลพลังงาน 

1304 212 หลักมูล
วิศวกรรมเคม ี
(Fundamentals of 
Chemical Engineering) 

การแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรม การอธิบาย
ปริมาณเชิงกายภาพ การวเิคราะหแ์ละ 
การน าเสนอข้อมูลเชิงกระบวนการ  
คุณสมบัติของสาร  กฎข้อท่ี 1 ของอุณหพล
ศาสตร์  สารละลาย  จลนศาสตร์เคมีและ
ปฏิกิริยา  กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม
เคม ี

1304 213 คณิตศาสตร์
ประยุกต์ทางวิศวกรรม
เคมี (Applied 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิค
ทางคณิตศาสตรส์ าหรับใช้แก้ปัญหา 
ทางวิศวกรรมเคมี  สมการพีชคณติเชิงเส้น 
สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของ
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Mathematics in 
Chemical Engineering) 
 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  โปรแกรมเชิงเส้น 
โปรแกรมไมเ่ชิงเส้นและโปรแกรมเชิงเส้น
ผสมจ านวนเตม็ 

1304 221 อุณหพล
ศาสตร์ทางวิศวกรรม 
เคมี 1 
(Chemical Engineering 
Thermodynamics I) 

กฎข้อที่ 1 อุณหพลศาสตร์  กฎขอ้ท่ี 2  
ของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โน   
งานและความร้อน  เอนโทรปี  พ้ืนฐาน 
การถ่ายเทความร้อนและการเปลีย่นรูป 
ของพลังงาน 

1304 231  
หน่วยปฏิบัติการในการ
ถ่ายเทโมเมนตัม  
(Unit Operations in 
Momentum Transfer) 

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล  
สถิตยศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์  
คุณลักษณะของการไหลของของไหลและ
การถ่ายเทโมเมนตัมรวมถึงการประยุกต์ใช้  
การออกแบบหน่วยปฏิบตัิการ แยกของแข็ง
ออกจากของไหล การตกตะกอน การกรอง 
การแยกโดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง 
ไซโคลน การกวนในถัง การลดขนาด  
การแยกขนาดของอนุภาคและฟลอูิดไดเซชัน 

1304 322  
อุณหพลศาสตร ์
ทางวิศวกรรมเคมี 2  
(Chemical Engineering 
Thermodynamics II) 

อุณหพลศาสตร์ของระบบสาร 
หลายองค์ประกอบ  การประยุกตใ์ช้ส าหรับ
สมดลุวัฏภาค การประยุกต์ใช้ส าหรับสมดุล
ปฏิกิริยาเคม ี

1304 323 
จลนพลศาสตร์วิศวกรรม
เคมีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ ์
(Chemical Engineering 
Kinetics and Reactor 
Design) 

การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางอุณหพล
ศาสตร์และจลนพลศาสตรเ์พื่อวิเคราะห์และ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี  ชนิดของเครื่อง
ปฏิกรณ์  ระบบเครื่องปฏิกรณ์เดี่ยวและ
ระบบเครื่องปฏิกรณ์ แบบหลายเครื่อง
เชื่อมต่อกัน  ปฏิบัติการภายใตส้ภาวะ 
อุณหภูมคิงที่และอุณหภูมไิม่คงท่ี   
เครื่องปฏิกรณ์ ส าหรับปฏิกิริยาเอกพันธุ์  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปฏกิรณ์
ส าหรับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาของ 
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สารเนื้อเดียวในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ 
เครื่องปฏิกรณ์แบบกวนผสมต่อเนือ่ง  
เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล   

1304 333 ปฏิบัติการ
ของหน่วยปฏิบัติการ 1 
(Unit Operations 
Laboratory I) 

การวิเคราะห์ขนาดอนภุาค  การตกตะกอน  
การผสม  แรงเสียดทานของการไหลในท่อ  
มาตรวดัอัตราการไหล  ตัวเลขเรยโ์นลด์  
การท าแห้งแบบพ่นฝอย  

1304 334 ปฏิบัติการ
ของหน่วยปฏิบัติการ 2 
(Unit Operations 
Laboratory II) 

อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน  ฟลูอิไดซ์เซชัน  
การสกัด  การกลั่น  เมมเบรน  การดูดซับ     
การดูดซมึ  การจ าลองกระบวนการ 

1304 335 ปรากฏการณ์
ถ่ายโอน 
(Transport 
Phenomena) 
 

ความหนืด  สภาพน าความร้อน  
สัมประสิทธ์ิการแพร่ของอุณหภมูแิละ 
ความดัน  ผลของส่วนผสมที่มีต่อปรากฏการณ์
ถ่ายโอน  คุณสมบัติของปรากฏการณ์ถ่ายโอน  
สมดลุของการถ่ายโอนมวล  การถา่ยโอน  
โมเมนตัมและพลังงาน 

1304 336  
หน่วยปฏิบัติการในการ
ถ่ายเทความร้อน 
(Unit Operations in 
Heat Transfer) 

หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเท
ความร้อน  การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของ
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน  เครื่องแลกเปลีย่น
ความร้อนแบบท่อสองช้ัน  เครื่องแลกเปลีย่น
ความร้อนแบบเปลือกและท่อ   
เครื่องต้มระเหย  การกลั่น  การสกัด 

1304 337  
หน่วยปฏิบัติการในการ
ถ่ายเทมวลสาร  
(Unit Operations in 
Mass Transfer) 

หลักการพื้นฐานและกลไกของการ 
ถ่ายเทมวล  การออกแบบเชิงมโนทัศน์ 
ของอุปกรณ์ถ่ายเทมวลสารและอุปกรณ์ที่มี
การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในเวลา
เดียวกัน การเพิม่ความชื้น การดูดซึม  
การอบแห้ง การสกดั การดดูซับ  
การแลกเปลี่ยนไอออนและการกลัน่ 

1304 372 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเคม ี

การทบทวนวรรณกรรมทางวิศวกรรมเคมี  
การอภิปราย การสรุป การน าเสนอปากเปล่า
และการเขียนรายงาน  
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(Chemical Engineering 
Seminar) 
1304 432 การออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical Engineering 
Plant Design) 

การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  การพิจารณาเงือ่นไข
ทั่วไปในการออกแบบและการคัดเลือก   
การออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

1304 433 การออกแบบ
อุปกรณ์กระบวนการ 
(Process Equipment 
Design)  

หลักมลูของการออกแบบอุปกรณ์
กระบวนการ  แนวปฏิบตัิและมาตรฐาน 
ในการออกแบบอุปกรณ์กระบวนการ  
กฎออกแบบโดยประสบการณ์ส าหรับ
อุปกรณ์กระบวนการ  การออกแบบเชิงกล 
ของระบบท่อและอุปกรณ์กระบวนการ 

1304 443 พลศาสตร์
กระบวนการและ 
การควบคุม 
(Process Dynamics 
and Control) 
 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ 
ทางวิศวกรรมเคมี  เทคนิคการหาผลเฉลย
และพลศาสตร์ของระบบ  การควบคุมแบบ
อัตโนมัติขั้นต้น  มโนทัศน์ของการควบคุม
แบบป้อนกลับ  การวิเคราะหเ์สถยีรภาพ 
การออกแบบระบบควบคุมและ 
การตอบสนองเชิงความถี่  หลักมลูการวัด
และคณุลักษณะของอุปกรณ์วัดคมุ 

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2  
(Chemical Engineering 
Project II)  

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรม
เคมี  การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และการสอบปากเปล่า 

1304 486 กระบวนการ
ดูดซับ 
(Adsorption 
Processes)  

หลักการดูดซับ  ตัวดูดซับที่มรีูพรนุ  สมดุล
การดูดซบั  จลนศาสตร์การดดูซับ  การดูด
ซับผ่าน เบดนิ่งในคอลมัน์  การฟืน้ฟูสภาพ
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ของสารดูดซับที่ผ่านการใช้งานแล้ว  
นวัตกรรมการดดูซับ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ปัญหำ  
(Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น 
และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่
มีนัยส าคญั โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร ์

1102 104 เคมีทั่วไป  
(General Chemistry) 

เคมีกับชีวิต  อะตอม ตารางธาตุและสมบัติ
ของธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหวา่งโมเลกลุ  
โมล ความเข้มข้นและปรมิาณสัมพันธ์   
อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี   
วัฏภาคของสารและการเปลี่ยนวฏัภาค 
ของแข็ง ของเหลวและแกส๊  สารละลายและ
สมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมแีละสมดลุ
การละลาย  กรด-เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมี
อินทรีย์  เคมีนิวเคลียร ์

1102 105 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป   
(General Chemistry 
Laboratory)  
  

ปฏิกิริยาเคมีและปรมิาณสัมพันธ์  อุณหพล
ศาสตร์เคมี  สมบัติคอลลเิกทีฟ   สมดลุเคมี   
การไทเทรตกรด-เบส  ความว่องไวของโลหะ  
เคมีไฟฟ้า  การวเิคราะห์คณุภาพน้ า  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 

1103 113 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
(General Physics 
Laboratory I) 

หลักการของการวัดปริมาณทางฟสิิกส์   
การวิเคราะห์ข้อมลู  เทคนิคการเขียนกราฟ
และรายงาน  ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  
จลนศาสตร์  แรงและกฎการเคลื่อนท่ี   
งานและพลังงาน  การเคลื่อนที่แบบหมุน 
สมดลุ  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  
กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์   

1103 114 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics 
Laboratory II) 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ  กฎของโอหม์  อิเล็กทรอนิกส์  
ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์ยคุใหม ่

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
(General Physics I) 

ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  จลนศาสตร์  แรง
และกฎการเคลื่อนที่  งานและพลงังาน   
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โมเมนตัมและการชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  
สมดลุ  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  
กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์   

1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics II) 

สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ  สนามแมเ่หล็กและแรงแม่เหล็ก  
การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  คลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์ยุคใหม ่

1104 126 แคลคูลัส 1  
(Calculus I) 

ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
และการประยุกต์  อินทิกรัล  เทคนิคการ
อินทิเกรตและการประยุกต์  การประมาณ
ค่าของอินทิกรัลจ ากัดเขต  อินทิกรัลไม ่
ตรงแบบ 

1104 127 แคลคูลัส 2  
(Calculus II) 

ปริภูมสิามมิติและเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลายตัว
แปรและอนุพันธ์ย่อย  อินทิกรลัสองช้ันและ
การประยุกต์  ล าดับและอนุกรมอนันต์  
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและ 
การประยุกต ์

1304 211 หลักการและ
การค านวณทางวิศวกรรม
เคมี  
(Chemical Engineering 
Principles and 
Calculations)  

หลักการการค านวณเบื้องต้นทางวิศวกรรม
เคมี  ปริมาณสัมพันธ์และการค านวณ 
ดุลมวล การป้อนกลบั การไหลอ้อมผ่านและ
การเป่าไล่  การใช้ข้อมูลทางเคมีและ
สมดลุวัฏภาค  ดุลพลังงาน 

1304 212 หลักมูล
วิศวกรรมเคม ี
(Fundamentals of 
Chemical Engineering) 

การแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรม การอธิบาย
ปริมาณเชิงกายภาพ การวเิคราะหแ์ละ 
การน าเสนอข้อมูลเชิงกระบวนการ  
คุณสมบัติของสาร  กฎข้อท่ี 1 ของอุณหพล
ศาสตร์  สารละลาย  จลนศาสตร์เคมีและ
ปฏิกิริยา  กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม
เคม ี
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1304 213 คณิตศาสตร์
ประยุกต์ทางวิศวกรรม
เคมี (Applied 
Mathematics in 
Chemical Engineering) 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิค
ทางคณิตศาสตรส์ าหรับใช้แก้ปัญหา 
ทางวิศวกรรมเคมี  สมการพีชคณติเชิงเส้น 
สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  โปรแกรมเชิงเส้น 
โปรแกรมไมเ่ชิงเส้นและโปรแกรมเชิงเส้น
ผสมจ านวนเตม็ 

1304 221  
อุณหพลศาสตร ์
ทางวิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Thermodynamics I) 

กฎข้อที่ 1 อุณหพลศาสตร์  กฎขอ้ท่ี 2  
ของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โน   
งานและ ความร้อน  เอนโทรป ี
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลีย่น
รูปของพลังงาน 

1304 231 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเท
โมเมนตัม  
(Unit Operations in 
Momentum Transfer) 
 

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล  
สถิตยศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์  
คุณลักษณะของการไหลของของไหลและ
การถ่ายเทโมเมนตัมรวมถึงการประยุกต์ใช้  
การออกแบบหน่วยปฏิบตัิการ แยกของแข็ง
ออกจากของไหล การตกตะกอน การกรอง 
การแยกโดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง 
ไซโคลน การกวนในถัง การลดขนาด  
การแยกขนาดของอนุภาคและฟลอูิดไดเซชัน 

1304 322 อุณหพล
ศาสตร์ทางวิศวกรรม 
เคมี 2 
(Chemical Engineering 
Thermodynamics II) 

อุณหพลศาสตร์ของระบบสารหลาย
องค์ประกอบ  การประยุกต์ใช้ส าหรับ
สมดลุวัฏภาค การประยุกต์ใช้ส าหรับสมดุล
ปฏิกิริยาเคม ี

1304 323 
จลนพลศาสตร์วิศวกรรม
เคมีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ ์
(Chemical Engineering 
Kinetics and Reactor 
Design) 

การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางอุณหพล
ศาสตร์และจลนพลศาสตรเ์พื่อวิเคราะห์และ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี  ชนิดของเครื่อง
ปฏิกรณ์  ระบบเครื่องปฏิกรณ์เดี่ยวและระบบ
เครื่องปฏิกรณ์ แบบหลายเครื่องเช่ือมต่อกัน  
ปฏิบัติการภายใตส้ภาวะอุณหภูมคิงที่และ
อุณหภูมไิม่คงท่ี  เครื่องปฏิกรณ์ ส าหรับ
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ปฏิกิริยาเอกพันธุ์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครื่องปฏิกรณส์ าหรับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 
ปฏิกิริยาของสารเนื้อเดียวในเครื่องปฏิกรณ์
แบบกะ เครื่องปฏิกรณ์แบบกวนผสมต่อเนื่อง 
เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล   

1304 333 ปฏิบัติการ
ของหน่วยปฏิบัติการ 1 
(Unit Operations 
Laboratory I) 

การวิเคราะห์ขนาดอนภุาค  การตกตะกอน  
การผสม  แรงเสียดทานของ  การไหลในท่อ  
มาตรวดัอัตราการไหล  ตัวเลขเรยโ์นลด์  
การท าแห้งแบบพ่นฝอย  

1304 334 ปฏิบัติการ
ของหน่วยปฏิบัติการ 2 
(Unit Operations 
Laboratory II) 

อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน  ฟลูอิไดซ์เซชัน  
การสกัด  การกลั่น  เมมเบรน  การดูดซับ     
การดูดซมึ  การจ าลองกระบวนการ 

1304 335 ปรากฏการณ์
ถ่ายโอน  
(Transport 
Phenomena)  
 

ความหนืด  สภาพน าความร้อน  สัมประสิทธ์ิ
การแพร่ของอุณหภมูิและความดนั   
ผลของส่วนผสมทีม่ีต่อปรากฏการณ์ถ่ายโอน  
คุณสมบัติของปรากฏการณ์ถ่ายโอน  สมดุล
ของการถ่ายโอนมวล  การถ่ายโอน โมเมนตัม
และพลังงาน 

1304 336  
หน่วยปฏิบัติการในการ
ถ่ายเทความร้อน 
(Unit Operations in 
Heat Transfer) 

หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเท
ความร้อน  การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของ
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน  เครื่องแลกเปลีย่น
ความร้อนแบบท่อสองช้ัน  เครื่องแลกเปลีย่น
ความร้อนแบบเปลือกและท่อ  เครื่องต้ม
ระเหย  การกลั่น  การสกัด 

1304 337 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเท
มวลสาร  
(Unit Operations in 
Mass Transfer) 

หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเท
มวล  การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณ์
ถ่ายเทมวลสารและอุปกรณ์ที่มีการถ่ายเท
ความร้อนและมวลสารในเวลาเดียวกัน  
การเพิ่มความชื้น การดูดซมึ การอบแห้ง 
การสกัด การดดูซับ การแลกเปลีย่นไอออน
และการกลั่น 
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1304 372 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเคม ี
(Chemical 
Engineering Seminar) 
 

การทบทวนวรรณกรรมทางวิศวกรรมเคมี  
การอภิปราย การสรุป การน าเสนอปาก
เปล่าและการเขียนรายงาน  
 

1304 432 การออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical Engineering 
Plant Design) 

การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  การพิจารณาเงือ่นไข
ทั่วไปในการออกแบบและการคัดเลือก   
การออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

1304 433 การออกแบบ
อุปกรณ์กระบวนการ 
(Process Equipment 
Design)  

หลักมลูของการออกแบบอุปกรณ์
กระบวนการ  แนวปฏิบตัิและมาตรฐานใน
การออกแบบอุปกรณ์กระบวนการ   
กฎออกแบบโดยประสบการณ์ส าหรับ
อุปกรณ์กระบวนการ  การออกแบบเชิงกล 
ของระบบท่อและอุปกรณ์กระบวนการ 

1304 443 พลศาสตร์
กระบวนการและ 
การควบคุม 
(Process Dynamics 
and Control) 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทาง
วิศวกรรมเคมี  เทคนิคการหาผลเฉลยและ
พลศาสตร์ของระบบ  การควบคุมแบบ
อัตโนมัติขั้นต้น  มโนทัศน์ของการควบคุม
แบบป้อนกลับ  การวิเคราะหเ์สถยีรภาพ  
การออกแบบระบบควบคุมและการตอบสนอง
เชิงความถี่  หลักมูลการวัดและคณุลักษณะ
ของอุปกรณ์วัดคุม 

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2  
(Chemical Engineering 
Project II)  

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรม
เคมี  การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และการสอบปากเปล่า 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของ
ปัญหำ  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหา
ทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1309 101 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขในแบบ
วิศวกรรม  ออโธกราฟิกโปรเจคช่ัน  การเขียน
ภาพออโธกราฟิกและการเขยีนภาพ 
พิคตอเรียล  การก าหนดขนาดและ 
ความคลาดเคลื่อน  ภาพตัด วิวช่วยและ 
แผ่นคลี่  การสเกต็ภาพด้วยมือ   
การให้รายละเอยีดและการเขียนภาพ 
แอสเซมบรี  ทัศนียภาพ  พื้นฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ 

1304 432 การออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical Engineering 
Plant Design) 

การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  การพิจารณาเงือ่นไข
ทั่วไปในการออกแบบและการคัดเลือก   
การออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

1304 433 การออกแบบ
อุปกรณ์กระบวนการ 
(Process Equipment 
Design)  

หลักมลูของการออกแบบอุปกรณ์
กระบวนการ  แนวปฏิบตัิและมาตรฐาน 
ในการออกแบบอุปกรณ์กระบวนการ   
กฎออกแบบโดยประสบการณ์ส าหรับ
อุปกรณ์กระบวนการ  การออกแบบเชิงกล 
ของระบบท่อและอุปกรณ์กระบวนการ 

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2 
(Chemical Engineering 
Project II) 

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรม
เคมี  การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และการสอบปากเปล่า 

1304 463 วิศวกรรม 
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
(Bioreactor 
Engineering) 

จลนศาสตร์ของเอนไซม์  ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
เอนไซม์  จลนศาสตร์ของจุลินทรยี์   
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกะ
และแบบต่อเนื่อง  การดุลมวลสารและ
พลังงาน  การไหลของของไหล  การถ่ายเท
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ความร้อน  การถ่ายเทมวล  การด าเนิน
ระบบและการควบคุมถังปฏิกรณชี์วภาพ 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้น 
เพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและ 
วิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบ 
การทดลอง การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล การสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้ไดผ้ลสรุปที่ เช่ือถือได้ 

1309 103 สถิติวิศวกรรม  
(Engineering Statistics) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม   
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง  
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบตอ่เนื่อง  
การแจกแจงการสุ่มตัวอยา่ง  การทดสอบ
สมมติฐาน  การประมาณค่า  การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความถดถอย
และสหสมัพันธ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิต ิ

1304 372 สัมมนา 
ทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical Engineering 
Seminar) 

การทบทวนวรรณกรรมทางวิศวกรรมเคมี  
การอภิปราย การสรุป การน าเสนอปากเปล่า
และการเขียนรายงาน 

1304 432 การออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical Engineering 
Plant Design) 

การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  การพิจารณาเงือ่นไขท่ัวไป
ในการออกแบบและการคัดเลือก   
การออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical 
Engineering Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2 
(Chemical Engineering 
Project II) 

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรมเคมี  
การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขยีนรายงาน
ฉบับสมบรูณ์และการสอบปากเปล่า 

1304 494 สหกิจศึกษา 
(Co-operative 
Education) 

การปฐมนิเทศ  การฝึกปฏิบตัิงานใน 
สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ 
16 สัปดาห์  การท าโครงงาน การน าเสนอ
งานและการสัมมนาสหกิจศึกษา 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย  
(Modern Tool Usage) 

1309 102 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  การท างาน
ระหว่างซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์  วิธีการ
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- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี 
ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัย 
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจ
ถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือต่าง ๆ 

(Computer 
Programming)  
 

แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม  โปรแกรมภาษาระดับสูง 
อินพุตและเอาต์พุต ตัวแปรชนิดดชันี เงื่อนไข 
การกระท าซ้ า โมดลู  การประยุกต์ในงาน
วิศวกรรม 

1304 342 เครื่องมือวัด
และการควบคุม 
ในกระบวนการเคม ี
(Instrumentation 
and Control in 
Chemical Process) 

ลักษณะ ชนิดและข้อจ ากดัของอุปกรณ์วัด
คุมที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี   
ตัวแปรสญัญาณอณุหภูมิ ความดนั การไหล 
ระดับ ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น และ
องค์ประกอบ  แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ 
ในกระบวนการอุตสาหกรรม  เทคนิคการ
เชื่อมต่อส่วนประกอบ ทฤษฎีพื้นฐานไฟฟ้า  
ปฏิบัติการอุปกรณ์วดัคุมในกระบวนการเคม ี

1302 201 วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 

โครงสร้าง สมบตัิและกระบวนการผลิตของ
วัสดุ  การประยุกต์ใช้งานของวัสดวุิศวกรรม  
โลหะ  พอลเิมอร์  เซรามิก  วัสดุผสม  
แผนภูมสิมดุลของเฟสและการแปรความ  
สมบัติทางกล  การเสื่อมสภาพของวัสดุ  

1304 312 ปฏิบัติการ 
การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมเคม ี
(Computer 
Applications in 
Chemical Engineering 
Laboratory) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ไขปัญหา
คณิตศาสตร์ในงานทางวิศวกรรมเคมี              
การประยุกต์ใช้เพื่อค านวณการดลุมวลสาร
และพลังงาน  การหาคา่เหมาะที่สดุ 
ของกระบวนการ  การจ าลองกระบวนการ 
ทางเคมี  

1304 432 การออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
(Chemical Engineering 
Plant Design)  

การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  การพิจารณาเงือ่นไขท่ัวไป
ในการออกแบบและการคัดเลือก   
การออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

6 
 

วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 

1309 100 การแนะน า
วิชาชีพวิศวกรรม  

ประวัติการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์   
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
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- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการ
และความรู้ที่ ไดร้ับ มาประเมิน
ประเด็นและผลกระทบต่าง ๆ  
ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับ
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

(Introduction to 
Engineering) 

การแก้ปัญหา และการค านวณทางวิศวกรรม  
วิชาพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์  การสื่อ
ความหมายทางวิศวกรรม  ทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21  ทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั  เทคโนโลยีดจิิทัลในงาน
วิศวกรรม  กฎหมายวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1304 252 วิศวกรรมเคมี
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Chemical Engineering) 

ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์  มาตรฐานคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดและลักษณะของ 
ของเสียอุตสาหกรรม มลพิษอากาศ น้ าเสีย 
กากมูลฝอยและของเสียอันตราย  วิธีการ
บ าบัดและก าจัดโดยกระบวนการทางกายภาพ  
กระบวนการทางเคมีและกระบวนการ 
ทางชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1304 351  
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานทางเคม ี
(Safety in Chemical 
Operations) 

. หลักการทางด้านความปลอดภัยและ 
การควบคุมป้องกันการสูญเสีย  การระบุและ
การควบคุมอันตราย  การประเมินความเสีย่ง  
หลักการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน  
ข้อบังคับและกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ความปลอดภัย 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบ
ของปัญหางานทางวิศวกรรมในบรบิท
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แสดงความรู้และความจ าเป็นของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1309 100 การแนะน า
วิชาชีพวิศวกรรม  
(Introduction to 
Engineering) 

ประวัติการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์   
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
การแก้ปัญหา และการค านวณทางวิศวกรรม  
วิชาพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์  การสื่อ
ความหมายทางวิศวกรรม  ทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21  ทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั  เทคโนโลยีดจิิทัลในงาน
วิศวกรรม  กฎหมายวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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1304 252 วิศวกรรมเคมี
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Chemical Engineering) 

ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์  มาตรฐานคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดและลักษณะของ 
ของเสียอุตสาหกรรม มลพิษอากาศ น้ าเสีย 
กากมูลฝอยและของเสียอันตราย  วิธีการ
บ าบัดและก าจัดโดยกระบวนการทางกายภาพ  
กระบวนการทางเคมีและกระบวนการทาง
ชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณ
และมสี านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1309 100 การแนะน า
วิชาชีพวิศวกรรม  
(Introduction to 
Engineering) 

ประวัติการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์   
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
การแก้ปัญหา และการค านวณทางวิศวกรรม  
วิชาพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์  การสื่อ
ความหมายทางวิศวกรรม  ทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21  ทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั  เทคโนโลยีดจิิทัลในงาน
วิศวกรรม  กฎหมายวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1304 494 สหกิจศึกษา 
(Co-operative 
Education) 

การปฐมนิเทศ  การฝึกปฏิบตัิงานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ 16 
สัปดาห์  การท าโครงงาน การน าเสนองาน
และการสัมมนาสหกิจศึกษา 

9 
 
 
 
 
 
 
 

กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง 
ในด้านการ ท างานเดี่ยว และการท างาน
ในฐานะผู้ร่วมทมีหรือ ผู้น าทีมท่ีมคีวาม
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 
 
 

1304 390 การฝึกงาน 
(Practical Training) 

การฝึกงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
เคมี ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมงท าการ  
การส่งรายงานการฝึกงานและการประเมิน
การฝึกงาน 

1304 333 ปฏิบัติการของ
หน่วยปฏิบัติการ 1 
(Unit Operations 
Laboratory I) 

การวิเคราะห์ขนาดอนภุาค  การตกตะกอน  
การผสม  แรงเสียดทานของการไหลในท่อ  
มาตรวดัอัตราการไหล  ตัวเลขเรยโ์นลด์  
การท าแห้งแบบพ่นฝอย  
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1304 334 ปฏิบัติการ
ของหน่วยปฏิบัติการ 2 
(Unit Operations 
Laboratory II) 

อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน  ฟลูอิไดซ์เซชัน  
การสกัด  การกลั่น  เมมเบรน  การดูดซับ     
การดูดซมึ  การจ าลองกระบวนการ 

1304 342 เครื่องมือวัด
และการควบคุมใน
กระบวนการเคม ี
(Instrumentation and 
Control in Chemical 
Process) 

ลักษณะ ชนิดและข้อจ ากดัของอุปกรณ์วัด
คุมที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี   
ตัวแปรสญัญาณอณุหภูมิ ความดนั การไหล 
ระดับ ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น และ
องค์ประกอบ  แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ใน
กระบวนการอุตสาหกรรม  เทคนคิการ
เชื่อมต่อส่วนประกอบ ทฤษฎีพื้นฐานไฟฟ้า  
ปฏิบัติการอุปกรณ์วดัคุมในกระบวนการเคม ี

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน 
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2  
(Chemical Engineering 
Project II) 

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรม
เคมี  การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และการสอบปากเปล่า 

1304 312 ปฏิบัติการ 
การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมเคม ี
(Computer 
Applications in 
Chemical Engineering 
Laboratory) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ไขปัญหา
คณิตศาสตร์ในงานทางวิศวกรรมเคมี              
การประยุกต์ใช้เพื่อค านวณการดลุมวลสาร
และพลังงาน  การหาคา่เหมาะที่สดุของ
กระบวนการ  การจ าลองกระบวนการทางเคมี 

1304 494 สหกิจศึกษา 
(Co-operative 
Education) 
(Co-operative 
Education) 

การปฐมนิเทศ  การฝึกปฏิบตัิงานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ  
16 สัปดาห์  การท าโครงงาน การน าเสนอ
งานและการสัมมนาสหกิจศึกษา 
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10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซ้อน
กับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อยา่ง มีประสิทธิผล 
อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน  
ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสาร 
การออกแบบงาน วิศวกรรมได้อยา่ง 
มีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ สามารถ
ให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

1309 491 การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพวิศวกรรม  
(Engineering 
Professional 
Development) 

การพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพวิศวกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน   
การสื่อสารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรับวิศวกร  การจัดการโครงงานและ 
การบริหารทีมงาน  การสร้างนวัตกรรมเชิง
วิศวกรรม 

1304 390 การฝึกงาน 
(Practical Training) 

การฝึกงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
เคมี ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมงท าการ  
การส่งรายงานการฝึกงานและการประเมิน
การฝึกงาน 

1304 333 ปฏิบัติการ 
ของหน่วยปฏิบัติการ 1 
(Unit Operations 
Laboratory I) 

การวิเคราะห์ขนาดอนภุาค  การตกตะกอน  
การผสม  แรงเสียดทานของการไหลในท่อ  
มาตรวดัอัตราการไหล  ตัวเลขเรยโ์นลด์  
การท าแห้งแบบพ่นฝอย  

1304 334 ปฏิบัติการ
ของหน่วยปฏิบัติการ 2 
(Unit Operations 
Laboratory II) 

อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน  ฟลูอิไดซ์เซชัน  
การสกัด  การกลั่น  เมมเบรน  การดูดซับ     
การดูดซมึ  การจ าลองกระบวนการ 

1304 342 เครื่องมือวัด
และการควบคุม 
ในกระบวนการเคม ี
(Instrumentation and 
Control in Chemical 
Process) 

ลักษณะ ชนิดและข้อจ ากดัของอุปกรณ์วัด
คุมที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี   
ตัวแปรสญัญาณอณุหภูมิ ความดนั การไหล 
ระดับ ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น และ
องค์ประกอบ  แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ 
ในกระบวนการอุตสาหกรรม  เทคนิคการ
เชื่อมต่อส่วนประกอบ ทฤษฎีพื้นฐานไฟฟ้า  
ปฏิบัติการอุปกรณ์วดัคุมในกระบวนการเคม ี

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2 

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรมเคมี  
การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขยีนรายงาน
ฉบับสมบรูณ์และการสอบปากเปล่า 
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(Chemical Engineering 
Project II)  
1304 372 สัมมนา 
ทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical 
Engineering Seminar) 
 

การทบทวนวรรณกรรมทางวิศวกรรมเคมี  
การอภิปราย การสรุป การน าเสนอปาก
เปล่าและการเขียนรายงาน  

1304 494 สหกิจศึกษา 
(Co-operative 
Education) 

การปฐมนิเทศ  การฝึกปฏิบตัิงานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ  
16 สัปดาห์  การท าโครงงาน การน าเสนอ
งานและการสัมมนาสหกิจศึกษา 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และ 
ความเข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและ 
การบริหารงาน และสามารถประยุกต์ใช้ 
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะ 
ผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจดัการ 
โครงการวิศวกรรมที่มสีภาพแวดลอ้ม
การท างาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

1309 491 การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพวิศวกรรม  
(Engineering 
Professional 
Development) 

การพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพวิศวกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน   
การสื่อสารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรับวิศวกร  การจัดการโครงงานและ 
การบริหารทีมงาน  การสร้างนวัตกรรมเชิง
วิศวกรรม 

1304 390 การฝึกงาน 
(Practical Training) 

การฝึกงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
เคมี ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมงท าการ  
การส่งรายงานการฝึกงานและการประเมิน
การฝึกงาน 

1304 344 การจัดการ
และเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเคม ี
(Chemical Engineering 
Management and 
Economics) 

การจัดการในอุตสาหกรรม โรงงานและ
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี  การค านวณค่า
ของเงินตามกาลเวลา  เศรษฐศาสตร์และ
การประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี   
การประมาณค่าอุปกรณ์  การวิเคราะห ์
โครงการทางวิศวกรรมเคมี  ทางเลือก 
ในกระบวนการเคมีในเชิงเศรษฐศาสตร ์

1304 493 การจัดการ
ส าหรับผู้ประกอบการ
ทางวิศวกรรม 

หลักการและแนวคดิการบริหารจดัการ   
การวางแผนและการจดัองค์กร การน าและ
การควบคุมองค์กร  หลักการเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการและผูส้ร้างนวัตกรรม  



 
 

  

41 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

(Management for 
Engineering 
Entrepreneurs) 
 

การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ  
การสร้างกลยุทธ์ในการลงทุนทางธุรกิจ   
การสร้างแผนธุรกิจ  วิสาหกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2  
(Chemical Engineering 
Project II) 

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรม
เคมี  การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และการสอบปากเปล่า 

1304 494 สหกิจศึกษา 
(Co-operative 
Education) 

การปฐมนิเทศ  การฝึกปฏิบตัิงานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ  
16 สัปดาห์  การท าโครงงาน การน าเสนอ
งานและการสัมมนาสหกิจศึกษา 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการ
เตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏิบตัิงาน
ได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

1309 100 การแนะน า
วิชาชีพวิศวกรรม  
(Introduction to 
Engineering) 

ประวัติการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์   
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
การแก้ปัญหา และการค านวณทางวิศวกรรม  
วิชาพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์  การสื่อ
ความหมายทางวิศวกรรม  ทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21  ทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั  เทคโนโลยีดจิิทัลในงาน
วิศวกรรม  กฎหมายวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1309 491 การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพวิศวกรรม 
(Engineering 
Professional 
Development) 

การพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพวิศวกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน   
การสื่อสารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรับวิศวกร  การจัดการโครงงานและ 
การบริหารทีมงาน  การสร้างนวัตกรรมเชิง
วิศวกรรม 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical Engineering 
Project I) 

การทบทวนวรรณกรรม  การวางแผน
โครงงานวิจัย  การประมาณงบประมาณ  
ความเป็นไปได้ของโครงการ  การเขียน
รายงานโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 

1304 492 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2  
(Chemical Engineering 
Project II) 

การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรม
เคมี  การวิเคราะห์และสรุปผล  การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และการสอบปากเปล่า 

1304 372 สัมมนา 
ทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical 
Engineering Seminar) 

การทบทวนวรรณกรรมทางวิศวกรรมเคมี  
การอภิปราย การสรุป การน าเสนอปาก
เปล่าและการเขียนรายงาน  

1304 493 การจัดการ
ส าหรับผู้ประกอบการ
ทางวิศวกรรม 
(Management for 
Engineering 
Entrepreneurs) 

หลักการและแนวคดิการบริหารจดัการ   
การวางแผนและการจดัองค์กร การน าและ
การควบคุมองค์กร  หลักการเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการและผูส้ร้างนวัตกรรม  
การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ  
การสร้างกลยุทธ์ในการลงทุนทางธุรกิจ   
การสร้างแผนธุรกิจ  วิสาหกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

 
2.4 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
      2.4.1 กำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 

1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1.1 มีศีลธรรม คุณธรรมและ 
จรรยาอันดีงามในการด ารงชีวิต 
แบบพอเพียง มีความเพียร มุ่งมั่น 
มานะและบากบั่น 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การเป็นแบบอย่าง  
(Role Model) 
2. การบรรยาย 
3. กรณีศึกษา 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

1.2 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
ยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบ 
วินัย มีความซื่อสัตย์และมีจิตส านึก  
1.3 รู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทย 
และภูมิปัญญาไทย 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
และซื่อสัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
ขององค์กรและสังคม  
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและ 
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ของความเป็นมนุษย์ 
1.4 สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการใช้ 
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ 
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ  

4. การระดมสมอง 
5. การอภิปราย 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การบรรยาย 
2. การสอนสัมมนา (Seminar) 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
4. การไปทัศนศึกษา 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการ 
ท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินผลงาน/บทเรียน 
ที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษา 
4. การประเมินการบ้าน 
5. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
6. การประเมินตนเอง 
7. การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วม 
กิจกรรม 
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1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน    
2. ด้ำนควำมรู้ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
2.1 มีความรู้และสามารถเชื่อมโยง 
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ 
ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ 
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
2.2 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งใน 
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม  
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ 
ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. บรรยาย 
2. กรณีศึกษา  
3. ระดมสมอง   
4. การอภิปราย 
5. การเรียนแบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (Problem-based 
learning)  
6. การสอนแบบสถานการณ์
จ าลอง  
7. การสอนแบบบูรณาการ  
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
3. การใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 
4. การดูงาน 
5. การทดลอง (Experiment) 
6. การสอนโดยโครงงาน 
(Project-based instruction) 
7. การระดมสมอง  
(Brain storming) 
8. การฝึกงาน 
9. การเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/ 
การเรียนแบบผสมผสาน/  

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การทดสอบก่อนเรียน 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การทดสอบก่อนเรียน 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค 
5. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
6. การสอบปากเปล่า 
7. การสอบทักษะ 
8. การสังเกตพฤติกรรม 
9. การประเมินการบ้าน 
10. การประเมินรายงาน/ 
โครงงาน 
11. การน าเสนอปากเปล่า 
12. การเข้าชั้นเรียน/ 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
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1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 
 
 

การเรียนแบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
3.1 มีทักษะการเรียนรู้และรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ   
ของโลก เพ่ือด ารงตนอยู่ในสังคม 
พหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกา-
ภิวัตน์ได ้ 
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม   
คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบการเป็น 
ผู้ประกอบการและสามารถ 
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การสอบแบบตั้งค าถาม  
2. การสอนแบบบทบาทสมมุติ  
3. การให้ข้อมลูย้อนกลับ 
4. การบรรยายสาธิตเชิงรุก
(Interactive Lecture 
Demonstration: ILD)   
5. การมอบหมายงานกลุ่ม 
6. การศึกษาด้วยตนเอง 
7. การเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Cooperative Learning) 
8. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance-based 
Learning) 
9. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-based Learning) 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การทดสอบก่อนเรียน 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค 
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1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี                                   
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  
และสรุปประเด็นปัญหาและ 
ความต้องการ   
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 
ประกอบการตัดสินใจในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่น
ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ 
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด 
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

10. การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
(Media Learning) 
11. การเรียนรู้ผ่านการสืบค้น
ข้อมูล (On-line recruitment 
of each Business) 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
3. การใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 
4. การดูงาน 
5. การทดลอง (Experiment) 
6. การสอนโดยโครงงาน 
(Project-based instruction) 
7. การระดมสมอง  
(Brain storming) 
8. การฝึกงาน 
9. การเรียนด้วยบทเรียน  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
10. การเรียนแบบผสมผสาน/ 
การเรียนแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การทดสอบก่อนเรียน 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค 
5. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
6. การสอบปากเปล่า 
7. การสอบทักษะ 
8. การสังเกตพฤติกรรม 
9. การประเมินการบ้าน 
10. การประเมินรายงาน/ 
โครงงาน 
11. การน าเสนอปากเปล่า 
12. การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วม 
กิจกรรม 

 
 
 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ชีวิตอย่างสมดุล   

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การมอบหมายงาน 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
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1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

4.2 เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง เข้าใจ 
สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล        
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างาน 
เป็นทีม   
4.4 มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
หมวดวิชำเฉพำะ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน 
ที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร 
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม  
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ 
เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและ 
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน 
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ 
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง   
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และ 
มีความรับผิดชอบในการท างาน 

(Project-based Learning) 
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
3. การไปทัศนศึกษา 
4. การทดลอง (Experiment) 
5. การสอนโดยโครงงาน 
(Project-based instruction) 
6. การฝึกงาน 
7. การดูงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการ 
ท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
5. การประเมินตนเอง 
6. การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วม 
กิจกรรม 
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1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

ตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล 
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ   
4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบ    
ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
และการรักษาสภาพแวดล้อม 
ต่อสังคม 
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษา เพ่ือการ 
สื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน  
และการเขียน  
5.2 มีทักษะการคิดค านวณและ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล 
สร้างสรรค์งานและวิเคราะห์ 
อย่างรู้เท่าทัน   
หมวดวิชำเฉพำะ 
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี  
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การมอบหมายงาน 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-based Learning) 
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การบรรยาย 
2. การใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 
3. การเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/ 
การเรียนแบบผสมผสาน/    
การเรียนแบบออนไลน์ 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. การประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชำเฉพำะ 
1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสอบปากเปล่า 
3. การสอบทักษะ 
4. การประเมินการบ้าน 
5. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
6. การทดสอบก่อนเรียน 
7. การทดสอบหลังเรียน 
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1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตำมกรอบมำตรฐำน 

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน 
รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีกำรวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร 

การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ   
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ  
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล 
ทั้งทางการพูด การเขียนและ 
การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม  
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้   

4. การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
5. การระดมสมอง  
 (Brain storming) 
6. การฝึกงาน 
7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น 
(Learning to Search) 
9. การสอนแบบการ ปฏิบัติการ 
(Laboratory Method) 
 
 

8. การสอบกลางภาค 
9. การสอบปลายภาค 
10. ปรนัยเลือกตอบ  
(multiple choices question) 
11. ข้อสอบแบบอัตนัยดัดแปลง 
(modified essay question) 
12. รายงานปฏิบัติการ 
13. ทดสอบย่อยก่อน/ 
หลังปฏิบัติการ 
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2.4.2 แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping)    
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง    -   หมายถึง  ไม่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 มีศีลธรรม คุณธรรม และ
จรรยาอันดีงามในการด ารงชีวิต
แบบพอเพยีง มีความเพยีร มุ่งมั่น 
มานะและบากบั่น 
1.2 มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอ้ง 
มีระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย์
และมีจิตส านึก 
1.3 รู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทย
และภูมิปัญญาไทย 

2. ด้ำนควำมรู ้
2.1 มีความรู้และ
สามารถเช่ือมโยง 
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 
 

3. ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 
3.1 มีทักษะการเรียนรู้และรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก เพื่อด ารงตน
อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ภายใต้กระแสโลกาภวิัตน์ได้ 
3.2 มีทักษะการคิดแบบ 
องค์รวม คิดแบบสร้างสรรค์  
คิดแบบการเป็นผู้ประกอบการ 
และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรบัผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชีวิต
อย่างสมดุล   
4.2 เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง เข้าใจสังคม 
และวัฒนธรรมเพื่อนบา้นและวัฒนธรรม
สากล 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี สามัคคีและ 
มีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม    
4.4 มีค่านิยมและวิสยัทัศน์ที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

5. ด้ำนทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข   
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร  
ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
5.2 มีทักษะการคิดค านวณและวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย 
ในการสืบค้นข้อมูล สร้างสรรค์งาน  
และวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทัน   

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1.1 กลุ่มวิชำภำษำ        
     1.1.1 กลุ่มภำษำไทย   
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
             (Thai Language for Communication)              

      1.1.2 กลุ่มภำษำอังกฤษ        
          ก. ภำษำอังกฤษบังคบั        
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  
              (Foundation English I)   -         -  

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
              (Foundation English II)   -         -  

  



 
 

 

51 

รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้ำนควำมรู ้ 3. ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข 
กำรสือสำรและกำรใช้เทคโนดลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
              ข. ภำษำอังกฤษเลือก       
                 กลุ่มภำษำอังกฤษวิชำกำร (Academic Group) 
1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวทิยาศาสตร ์
              และเทคโนโลย ี(English for Science  
              and Technology) 

  -         -  

                 กลุ่มภำษำอังกฤษเลือก (Elective Group) 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
              (English for Career Preparation)  - -    - -      

1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข  
              (Aesthetics and Happiness)  -    - -   -  - - 

1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล  
              (Ethics and Reasoning)  -    - -   -  - - 

1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 
              (Communication in Current Society)  -    - -   -  -  

1.3 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์                  
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและ  
               กระบวนการยุตธิรรมไทย  
              (Dynamics of Thai Society,  
              Citizen, and Justice Process) 

  -   -   -   -  

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)   -   -   -   -  
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติใน  
              ฐานะพลเมือง  
 

  -   -   -   -  
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้ำนควำมรู ้ 3. ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข 
กำรสือสำรและกำรใช้เทคโนดลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
              (Peaceful Conflict  
              Management as Citizens) 
1.4 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชวีิตร่วมสมัย 
              (Contemporary Sexual Health  
              and Life Skills) 

 -            

1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชวีิตประจ าวัน 
              (Sport Science in Daily Life)        -    -  

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวยั  
              (Age-appropriated Health Care)        -    -  

1.5 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรจัดกำร   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 
              (Information Technology for  
              Digital Life) 

  -     -   -   

1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต 
              (Science and Technology for   
              Future) 

  -     -   -   

1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน  
              (Finance Skills in Daily Life)   -     -   -   

1.6 กลุ่มวิชำเลือกศึกษำทั่วไป 
     1.6.1 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม  
              (Man and Civilization)  -    - -   -  - - 

1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  -    - -   -  - - 



 
 

 

53 

รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้ำนควำมรู ้ 3. ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข 
กำรสือสำรและกำรใช้เทคโนดลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)   -   -  - - -  - - 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music for Life)  -    - -   -  - - 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  
              (Contemporary Culture)  -    - -     -  

1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)  -    - -   -  - - 
1449 100 มนุษย์กับการทอ่งเที่ยว   
              (Man and Tourism)   -   -   - -  - - 

     1.6.2 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร ์
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม  
              (Social Innovation)   -   -   -   - - 

1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
              (Demography in Daily Life)      -  - - -  - - 

1443 100 พหุวัฒนธรรม 
              (Multiculturalism)  -    - -   -  - - 

1445 100 พลวัตสังคมไทย  
              (Dynamics of Thai Society)   -   -   -   -  

2100 101 กฎหมายในชวีิตประจ าวัน  
              (Law in Daily Life)   -   -   -   -  

    1.6.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 
1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
              (Exercise for Health)              

1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 
              (Recreation and Camping) 
 

 -            
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้ำนควำมรู ้ 3. ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข 
กำรสือสำรและกำรใช้เทคโนดลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
              (Drugs and Herbs in Daily Life)  - -    - -     - 

1507 100 สังคมกับสุขภาพ 
              (Society and Health) 

-  -    - -    - - 

รวมมำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรยีนรู้ของ 
หมวดวชิำศึกษำทั่วไป 

12 12 10 33 25 10 8 19 7 8 14 3 5 
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2.4.3 หมวดวิชำเฉพำะ 
รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์ สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ 
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  
1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

 

2. ด้ำนควำมรู้ 
2.1 มีความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ 
กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2.2 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
ที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชา 
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ 
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2.5 สามารถใช้ความรู้ และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์ แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบ 
ในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า 
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
ในการท างาน และการรักษา สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม  
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2. หมวดวิชำเฉพำะ  
     2.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ  

1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)  - - -   -  - - -  - -  - -   - -    -  - 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
              (General Chemistry   
              Laboratory) 

 - - - - -  - - -    - - - - -  - -      -  - 
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1  
              (General Physics   
              Laboratory I) 

  - -    - - - -  -  - -    - -    - 

1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 2  
              (General Physics  
               Laboratory II) 

 - - -  -   - - -   - -   -  - -    - 

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
              (General Physics I)   - - -  -  - - -   -  -  -  - -  -  - 

1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
             (General Physics II)   - - -  -  - - -   - - - - -  - -  -  - 

1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)  - - - -    - - -  - - - - -  - - -    - 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)  - - - - -   - - -  - -   -  - - -  -  - 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม  
              (Engineering Materials) 

-  -  -   - - - -  - -      -  - -  - 

1309 100 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรม 
(Introduction to  

               Engineering)  
- - -    -   - -   -  - - -   - -    

1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม  
              (Engineering Drawing) 

- -  - -  - -  - - -  -  - - -  -  -  -  

1309 102 การเขียนโปรแกรม 
              คอมพิวเตอร์  

(Computer  
Programming) 
 

- - - -   - -  - - -  -  - - -  -  -  -  
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1309 103 สถิติวิศวกรรม  
              (Engineering Statistics) 

-  - - -  - - - - - -  - - - - -  - - - - -  

2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ 
1301 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 
              (Engineering Mechanics) 

-   - -      -     -   - -  -    

1304 211 หลักการและการค านวณ 
              ทางวิศวกรรมเคมี 
              (Chemical Engineering         
              Principles and  
              Calculations) 

-   - -  - - - -    - - - - -   -   -  

1304 212 หลักมูลวิศวกรรมเคมี 
              (Fundamentals of     
              Chemical Engineering) 

-   - -    - -    - -   - -    -   

1304 213 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง 
              วิศวกรรมเคมี 
             (Applied Mathematics in  
             Chemical Engineering) 

-   - -    - - - -  -  - - -  - - -    

1304 221 อุณหพลศาสตร์ทาง 
              วิศวกรรมเคมี 1 
              (Chemical Engineering  
              Thermodynamics I) 

-   - -  - - - -   -  - - - -  -  -  -  

1304 231 หน่วยปฏบิัติการใน 
              การถา่ยเทโมเมนตัม 
              (Unit Operations in   
              Momentum Transfer) 

-  - - -  - -  -  -   - - -  -  - -   - 
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1304 252 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
              (Environmental  
               Chemical Engineering) 

-   - -  -  - -   - - - - - -   - -    

1304 262 วิศวกรรมชีวเคมี 
              (Biochemical Engineering) 

-  -  -  - -  - - -  -  - - -  - - -    

1304 312 ปฏิบัติการการประยกุต์ใช้ 
              คอมพิวเตอร์ในงาน 
              วิศวกรรมเคมี 
              (Computer Applications  
               in Chemical          
              Engineering Laboratory) 

-   - -  -  - - - -  -  - - -  -  -  -  

1304 322 อุณหพลศาสตร์ทาง 
              วิศวกรรมเคมี 2 
              (Chemical Engineering   
              Thermodynamics II) 

-   - -  - - - - -  -  - - - -  - - -    

1304 323 จลนพลศาสตร์วิศวกรรม 
              เคมีและการออกแบบ 
              เครื่องปฏิกรณ์ 
              (Chemical Engineering  
              Kinetics and Reactor  
              Design) 

-    -  - -  - - -  -  - - -  - - -    

1304 333 ปฏิบัติการของหนว่ย 
              ปฏิบัตกิาร 1 
              (Unit Operations  
               Laboratory I) 

-   - -     - -     - - -        
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1304 334 ปฏิบัติการของหนว่ย 
              ปฏิบัตกิาร 2 
              (Unit Operations  
              Laboratory II) 

-   - -     - -     - - -        

1304 335 ปรากฏการณ์ถา่ยโอน 
              (Transport Phenomena) 

-  -  -  - - - -    - -    -   -  - - 

1304 336 หน่วยปฏบิัติการใน 
              การถา่ยเทความร้อน 
               (Unit Operations in Heat  
               Transfer) 

-   - -  - -  -  -    - - -  -  -    

1304 337 หน่วยปฏิบัติการ 
  ในการถ่ายเทมวลสาร 

              (Unit Operations in  
               Mass Transfer) 

-   - - - - -  -  -   - - - -  -  -    

1304 342 เครื่องมือวัดและการควบคุม 
              ในกระบวนการเคม ี
              (Instrumentation and  
              Control in Chemical   
              Process) 

-   - -  - -  -     - - - -  -  -    

1304 344 การจัดการและเศรษฐศาสตร์ 
              วิศวกรรมเคมี 
              (Chemical Engineering   
              Management and  
              Economics) 
 

-   - -  - - - -     - - - -  -  -  - - 
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1304 351 ความปลอดภัยในการ 
              ปฏิบัติงานทางเคมี 
              (Safety in Chemical  
              Operations) 

    -     - -     - - -   -  - - - 

1304 372 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 
              (Chemical Engineering  
              Seminar) 

   -     - -                

1304 432 การออกแบบโรงงานทาง 
              วิศวกรรมเคมี 
              (Chemical Engineering   
              Plant Design) 

-   - -  - - - -                

1304 433 การออกแบบอุปกรณ์ 
              กระบวนการ 
              (Process Equipment  
              Design) 

-   - -  - -  -     - - - -  - -  - - - 

1304 443 พลศาสตร์กระบวนการและ          
              การควบคุม 
              (Process Dynamics and  
              Control) 

-    -  -   - -     - - -   -  - - - 

1304 493 การจัดการส าหรับ  
              ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 
              (Management for  
              Engineering        
              Entrepreneurs) 

-   - - - -    -     - - -  -  -    
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพและสหกิจศึกษำ 

     2.3.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชพี  

1304 390 การฝึกงาน  
             (Practical Training) 

-             -            

1304 391 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
              (Chemical Engineering  
               Project I) 

                       -  

1304 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
              (Chemical Engineering  
               Project II) 

    -          -           

2.3.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ  
1304 494 สหกิจศึกษา  
             (Co-operative Education)      -     -   -      -  -   - 

2.4 กลุ่มวิชำชีพเลือก 
     2.4.1 กลุ่มวิชำทำงดำ้นกระบวนกำรทำงเคมแีละอุตสำหกรรมเคมี 
1304 445 กระบวนการวิศวกรรมเคมี 
              (Chemical Engineering  
               Processes) 

-   - -  - - - -     - - - -  - - -  -  

1304 447 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาต ิ
              และปโิตรเลียม 
              (Natural Gas and      
              Petroleum Technology) 

-   - -  - - - -   -  - - - -  -  -  -  

1304 448 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
              (Petrochemical   
              Technology) 

-   - -  - - - -   -  - - - -  -  -  -  
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1304 449 การเปลี่ยนรูปพลังงานและ 
              การน าไปใช้ 
              (Energy Conversion and   
              Utilization) 

-   - -  - - - -   -  - - - -  -  -  -  

1304 472 กรณีศึกษาของ 
              โรงงานและกระบวนการเคมี 
              (Chemical Process and  
              Plant Case Studies) 

-  -  - -  -      - - -  - - -  -  - - 

1304 473 หัวข้อพิเศษในสาขา 
              วิศวกรรมเคมี 
              (Special Topics in   
              Chemical Engineering) 

-   - -  -   -      - - -  - - -    

1304 486 กระบวนการดูดซับ 
              (Adsorption Processes) 

-   - -  - -  - -     - - -  -  -    

1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชพี 
              วิศวกรรม 
              (Engineering  
              Professional        
              Development) 

- - - -  -  - - - - - -    -   -  -   - 

2.4.2 กลุ่มวิชำทำงดำ้นเทคโนโลยีชีวภำพ 
1304 462 กระบวนการแยก 
              ทางชีวภาพ 
              (Bioseparation  
              Processes) 
 

-   - -  - - - -     - - - -  -  -  - - 
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1304 463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
              (Bioreactor Engineering) 

-   - -  - - - -     - - - -  -  -  - - 

1304 464 กระบวนการหมกั 
              (Fermentation Process) 

-   - -  - - - -     - - - -  -  -  - - 

1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ใน 
              กระบวนการชีวภาพ 
              (Bioprocess Equipment  
              Design) 

-   - -  - - - -     - - - -  -  -  - - 

1304 467 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและ 
              การหาค่าที่เหมาะที่สุดของ 
              ผลิตภัณฑ์ 
              (Biological Products  
              and Product  
              Optimization) 

-   - -  - - - -     - - - -  -  -  - - 

2.4.3 กลุ่มวิชำทำงดำ้นวัสดุศำสตร ์
1304 402 วิศวกรรมการกัดกร่อน 
              (Corrosion Engineering) 

-   - -  - -  - -     - - -  -  -    

1304 403 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
              (Polymer Engineering) 

-   - -  - -  - -     - - -  -  -    

1304 404 เทคโนโลยีเซรามิกส์ 
              (Ceramic Technology) 

-   - -  - - -  -     - - -    -    

1304 405 เทคโนโลยีอนุภาค 
              (Particle Technology) 

-   - -  - - -       - - -    -    
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รำยวิชำในหลักสูตร 1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
2.4.4 กลุ่มวิชำทำงดำ้นกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

1304 454 เทคโนโลยีสะอาดส าหรับ 
              วิศวกรเคมี 
              (Cleaner Technology  
              for Chemical  
              Engineers) 

-   - -  - -  - -     - - -  -  -    

1304 481 แบบจ าลองของ 
              กระบวนการบ าบัด 
              น้ าเสียทางชวีภาพ 
              (Biological Wastewater          
              Treatment Modeling) 

-   - -  - -  - -     - - -  -  -    

รวมมำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรยีนรู้ของ
หมวดวชิำเฉพำะ แผนปกต ิ

7 42 5 5 4 42 10 3 9 6 4 30 25 3 6 3 5 6 49 4 6 12 38 10 6 

รวมมำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรยีนรู้ของ
หมวดวชิำเฉพำะ แผนสหกิจศึกษำ 

7 40 4 3 4 41 10 3 8 4 3 30 25 3 6 3 4 6 47 3 6 12 35 11 6 
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ส่วนที่ 3 
เอกสำรเกี่ยวกับคณำจำรย์ 
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3.1 ประธำนหลักสูตร 
 

ตำรำงที่ 1: รำยช่ือประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
นายอิทธิศักดิ์  เภาโพธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
M.S.Petrochemical Technology 
(Chulalongkorn University) 
Ph.D. Chemical Engineering 
(Imperial College London, UK) 

2548 
 

2550 
 
 
 

2557 

6 

 
3.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงท่ี 2: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
1 นายอิทธิศักดิ์  เภาโพธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
M.S. Petrochemical Technology 
(Chulalongkorn University) 
Ph.D. Chemical Engineering 
(Imperial College London, UK) 

2548 
 

2550 
 
 
 

2557 

6 

2 นายจักรกฤษณ์  อัมพุช รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2546 
 

2548 
 

2553 
 

11 

3  นางสาวณัฐยา  
พูนสุวรรณ 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคม ี

2543 
 

2546 
 

2556 

14 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
4 นางพุทธพร  แสงเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.S. Environmental 
Engineering Science 
(University of New South 
Wales, AUS) 

2539 
 

2543 
 

24 

5 นายชาญณรงค์   
ภุชงควาริน 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
M.S. Chemical Engineering 
(Imperial College London, UK) 
Ph.D. Chemical Engineering 
(Imperial College London, UK) 

2551 
 

2554 
 
 
 

2559 

4 
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3.3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอน 
ตำรำงที่ 3: รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

1 นายอิทธิศักดิ์  เภาโพธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
M.S. Petrochemical 
Technology  
(Chulalongkorn University) 
Ph.D. Chemical Engineering 
(Imperial College London, 
UK) 

2548 
 

2550 
 
 
 

2557 

6 

 2 นายจักรกฤษณ์  อัมพุช รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2546 
 

2548 
 

2553 

11 

3 นางสาวณัฐยา พูนสุวรรณ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2543 
 

2546 
 

2556 

14 

4 นางพุทธพร  แสงเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.S. Environmental 
Engineering Science 
(University of New South 
Wales, AUS) 

2539 
 

2543 
 

24 

5 นายชาญณรงค์   
ภุชงควาริน 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
M.S. Chemical Engineering 
 (Imperial College London, 
UK) 

2551 
 

2554 
 
 
 

2559 

4 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

Ph.D. Chemical 
Engineering (Imperial 
College London, UK) 

6 นายฉัตรชัย  กันยาวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. เคม ี
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)  
Ph.D. Chemical Engineering 
(University of London, UK) 

2531 
 

2536 
 

2544 

27 

7 นายไท แสงเทียน อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยเีจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง)  
M.S. Industrial Engineering 
(University of New Haven, 
USA) 

2534 
 
 

2538 

25 

8 น.ส.กรรณิกา   
รัตนพงศ์เลขา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.S. Biotechnology 
(University of Western 
Sydney, AUS) 
Ph.D. Chemical Engineering) 
(University of Wales  
Swansea, UK) 

2540 
 

2542 
 
 

2550 

18 

     หมำยเหตุ* ไม่นับรวม นายไท แสงเทียนและนางสาวกรรณิการ์ รัตนพงษ์เลขา เป็นอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เนื่องจากอาจารย์ทั้งสองท่านได้นับรวมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร          
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้ว 
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3.4 บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  
 

ตำรำงที่ 4: รำยช่ือผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นางศริิณัฐกาญจน์  สิงคิบุตร ผู้สอนปฏิบตัิการ วท.บ. จุลชีววิทยา (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 2549  
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 2553 

2 นางสาวจันจิรา ดวงบุตร 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านวิทยาศาสตร ์

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ  
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2555 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2560 

 
3.5 อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
ตำรำงท่ี 5: จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ตำมแผนกำรรับนักศึกษำ 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 34 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 37 34 40 40 40 
รวมนักศึกษำ  
(ชัน้ปีที่ 2-4) 

111 114 120 120 120 

อัตรำส่วนอำจำรย์
ประจ ำต่อนักศึกษำ 

1:16 1:17 1:18 1:18 1:18 

 
หมำยเหตุ เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับอาจารย์ใหม่ ผู้มีคุณวุฒิตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ดร.สุภรัตน์ สาศรีเมือง 
(ส าเนาสัญญาจ้าง อยู่ในภาคผนวก 2 หน้า 158) จึงท าให้มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ิมขึ้น 1 คน 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งสิ้น 7 คน  
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3.6 แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
 3.6.1 แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง ระยะเวลา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2570  
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

2.1 แผนกำรพัฒนำกำร 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้  
 

2.4 หลักฐำน 
 

2.5 ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

1) แผนการก ากับมาตรฐาน 
 

1) ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีการประชุม การบริหารหลักสูตร 
ตามแผนการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอ  

1) มีการประชุมและด าเนินการบริหาร
หลักสูตรตามหน้าที่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก าหนด 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 
 
 

2) มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 
 

3) มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 
 

2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเนื้อหาสาระของ 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการวิชาชีพ 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
ที่ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทัน 
ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย  
ร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตร 
ต่อปีการศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของ 
หลักสูตร (มคอ.7) 

ทุกปีการศึกษา 
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2.1 แผนกำรพัฒนำกำร 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้  
 

2.4 หลักฐำน 
 

2.5 ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

2) แผนการพัฒนานักศึกษา 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน   
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

1) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของจ านวน 
นักศึกษาท้ังหมด 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ทุกปีการศึกษา 

2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ      
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 3.51  

สรุปผลความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ทุกปีการศึกษา 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างหรือร่วมสร้าง 
ผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรม/การเป็น 
ผู้ประกอบการเชิงวิศวกรรมเคมี 

จ านวนโครงงาน/ผลงาน/โครงงาน/
นวัตกรรม/การเป็นผู้ประกอบการ 
เชิงวิศวกรรมเคมี อย่างน้อย 10 
โครงงาน/ผลงานต่อปี 

รายงานจ านวนโครงงาน/ผลงาน ทุกปีการศึกษา 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 
การน าเสนอและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของจ านวน 
นักศึกษาท้ังหมด 

รายงานผลการจัดกิจกรรม  
 

ทุกปีการศึกษา 

2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 3.51  

สรุปผลความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 

3) แผนการพัฒนาบัณฑิตและ 
ศิษย์เก่า 

1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์กับบัณฑิต 
และศิษย์เก่า  

1) จ านวนบัณฑิตและศิษย์เก่าเข้าร่วม 
อย่างน้อย 50 คน ภายใน 5 ปี 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
สัมพันธ์กับบัณฑิตและศิษย์เก่า  

ภายใน 5 ปี
การศึกษา 

2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 3.51 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

ภายใน 5 ปี
การศึกษา 
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2.1 แผนกำรพัฒนำกำร 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้  
 

2.4 หลักฐำน 
 

2.5 ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

4) แผนพัฒนาคณาจารย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรท างานวิจัย  
ในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนอย่าง 
ต่อเนื่อง 

จ านวนโครงงาน/ผลงานอย่างน้อย  
2 โครงงาน/ผลงานต่อปี 

รายงานผลการวิจัยของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับทุนวิจัย 

ทุกปีการศึกษา 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ หรือ
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี 
ผลงานทางวิชาการเพียงพอต่อการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ทีสู่งขึ้น อย่างน้อย 1 คน ภายใน 5 ป ี

รายงานจ านวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีผลงานทาง
วิชาการเพียงพอต่อการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

ทุกปีการศึกษา/ 
ภายใน 5 ปี 

3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ 
น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นไปตามประกาศ กพอ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
พ.ศ. 2562 มากข้ึน  

1) จ านวนผลงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ที่เผยแพร่ในฐาน 
ข้อมูลที่สืบค้นได้หรือเป็นที่ยอมรับ 
ตามเกณฑ์ในประกาศ กพอ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2562 
อย่างน้อย 3 เรื่องต่อคน ภายใน 5 ปี 

รายงานจ านวนผลงานที่เผยแพร่ 
ในฐานข้อมูล 

ทุกปีการศึกษา 
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2.1 แผนกำรพัฒนำกำร 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้  
 

2.4 หลักฐำน 
 

2.5 ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

2) จ านวนผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย  
1 เรื่องต่อคน ภายใน 5 ปี 

รายงานผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
เข้าร่วมอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา/WIL/ 
CWIE 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ที่เข้าร่วมอบรมหรือเพ่ิมพูน 
ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา/WIL/ 
CWIE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 5 คนต่อ 5 ปี 

รายงานการเข้าร่วมอบรมหรือ 
เพ่ิมพูนความรู้หรือมีประสบการณ์         
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา/WIL/ CWIE  
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

ทุกปีการศึกษา 

5) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

1) จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 5 คน 
ภายใน 5 ปี  

รายชื่ออาจารย์ที่เข้ารับการอบรม 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ 
 

ทุกปีการศึกษา 

2) จ านวนรายวิชาที่การจัดการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
อย่างน้อย 5 รายวิชาต่อ 5 ปี  

2) รายงานรายวิชาที่จัดการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ทุกปีการศึกษา 
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2.1 แผนกำรพัฒนำกำร 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้  
 

2.4 หลักฐำน 
 

2.5 ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

6) ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทางวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน อย่างน้อยคนละ 
1 ครั้งต่อปี 

รายงานผลการด าเนินงานและ 
การติดตามผลการด าเนินงาน 

ทุกปีการศึกษา 

7) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร บริการวิชาการ
ในหลักสูตร/การเป็นผู้ประกอบการอิสระ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้บริการ
วิชาการ/การเป็นผู้ประกอบการอิสระ 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/เรื่องต่อ 5 ปี 

รายงานผลการให้บริการวิชาการ/
การเป็นผู้ประกอบการอิสระ 

ทุกปีการศึกษา 

5) แผนพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินผู้เรียน 

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีความทันสมัย สนองต่อความต้องการ 
ของผู้เรียน 

มีนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน 
วิธีการสอนที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้นและ 
เผยแพร่อย่างน้อยปีละ 1 รายการ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ทุกปีการศึกษา 

2) ส่งเสริมให้มีการประเมินผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/    
สภาพจริง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ก าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปี  
และผลการเรียนรู้และการวัดประเมิน
สอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนรายวิชา ในหมวดรายวิชา
เฉพาะที่เปิดสอนต่อปีการศึกษา 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร (มคอ.7) 
 

ทุกปีการศึกษา 
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2.1 แผนกำรพัฒนำกำร 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้  
 

2.4 หลักฐำน 
 

2.5 ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

6) แผนพัฒนาทรัพยากร  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ส่งเสริมให้มีทรัพยากร                  
การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึน 

1) จ านวนหนังสือ ต ารา ที่ใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
อย่างน้อย 50 เล่มต่อ 5 ปี 

รายงานสรุปหนังสือ ต ารา ที่ใช้ 
ในการเรียนการสอนในแต่ละปี 

ทุกปีการศึกษา 

2) จ านวนเอกสารประกอบการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยี ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อย 5 ชิ้นต่อ 5 ปี  

รายงานสรุปเอกสารประกอบ  
 การสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ จัดการเรียน
การสอนในแต่ละปี 

ทุกปีการศึกษา 

2) ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book จ านวนฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/ 
E-Book 1 เรื่องต่อ 5 ปี 

รายงานสรุปจ านวนฐานข้อมูล 
วารสารออนไลน์/E-Book 

ทุกปีการศึกษา 

7) แผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 
 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
อบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้  

บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
อบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 

รายงานการเข้าร่วมอบรมหรือ 
เพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

ทุกปีการศึกษา 
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3.6.2 แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ   

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 1.2 กลยุทธ์กำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ 
ที่จะใช้ในกำรพัฒนำ 

1.1.1 สร้างสรรค์  ได้แก่ กระบวนการคิด 
ที่หลากหลายหรือแปลกใหม่ไปจากเดิม น าไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
ในทางบวก อย่างมีหลักการและเหตุผล  
3. สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้  
4. รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม 
กับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

1. การสอนแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมนักศึกษา 
3. ออกแบบโจทย์การบ้านและ/หรือหัวข้อรายงาน  
ที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
4. ใช้เครื่องมือการสอนออนไลน์ เช่น  Google 
classroom และ UBU LMS ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมทักษะที่ส าคัญจ าเป็นผ่านสื่อการศึกษา 
ที่ทันสมัย  
 
 

1.1.2 สามัคคี ได้แก่ ความพร้อมเพรียงกัน  
ความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. มีทักษะการท างานเป็นทีม   
2. มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็น 
ของผู้อ่ืน  
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 

1. การสอนแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมนักศึกษา   
3. มอบหมายงานกลุ่มในวิชาบรรยาย เช่น การท า
การบ้านเป็นกลุ่ม การท ารายงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการเรียนวิชาปฏิบัติการ  
และวิชาโครงงานเพ่ือท าการวิจัยเป็นกลุ่ม 

1.1.3 ส านึกดีต่อสังคม ได้แก่ มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
2. มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

1. การสอนแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมนักศึกษา   
3. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ   
เช่น การท าความสะอาดสถานศึกษา วัดวาอาราม 
และสถานที่ราชการ เป็นต้น 
5. ก าหนดหัวข้อวิจัยที่เป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.1.4 สามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพ่ือรองรับ             
การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนและสามารถใช้

1. จัดตั้งโครงการสอนเสริมทักษะการสื่อสาร  
ด้วยภาษาต่างประเทศ 
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1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 1.2 กลยุทธ์กำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ 
ที่จะใช้ในกำรพัฒนำ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ
ได้ 

2. จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ 

 
2. กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม/กำรฝึกงำน  
   นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1304 390 การฝึกงาน (Practical Training) จะต้อง
ผ่านการฝึกงานในสถานที่ฝึกงาน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ สถานประกอบ การเอกชน โดยจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจะฝึกงาน ภายใต้การก ากับดูแล ของสถานที่ฝึกงานและ
คณะฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 วันท าการ หรือ 320 ชั่วโมงท าการ และต้องส่งบันทึกรายงาน  
การฝึกงาน เพ่ือประกอบการประเมินผลฝึกงานตามก าหนด การประเมินผล จะกระท าโดยภาควิชาฯ  
โดยนักศึกษาจะได้รับ ผลการเรียนเป็น S/U   
         2.1) มำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม/กำรฝึกงำน: 
        2.1.1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   2.1.2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม 
ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 2.1.3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   2.1.4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์ แก้ไขปัญหา 
ในงานจริงได้ 

 2.1.5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี   
 2.1.6) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย  

ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ   
   2.1.7) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 2.2) ช่วงเวลำ: ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 
 2.3) กำรจัดเวลำและตำรำงสอน: การจัดเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนามไม่น้อยกว่า  

40 วันท าการ หรือ 320 ชั่วโมงท าการ  
           2.4) ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย 
จ ากัด 
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 3) สหกิจศึกษำ 
                   นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 1304 494 สหกิจศึกษาจะต้องผ่านอบรมการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา (Preparation of Co-operation Education) ภายใต้โครงการของภาควิชาวิศวกรรม
เคมี หรือโครงการของคณะวิศวกรรมศาตร์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่า 
30 ชั่วโมง ถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ นักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต าแหน่ง
ผู้ช่วยวิศวกรหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการเอกชน โดยจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากภาควิชาฯ นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานประกอบการ และภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ภาควิชาฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ 16 สัปดาห์ โดยลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
อาจจะเป็นการท าโครงงาน หรือปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน คนหนึ่งของสถานประกอบการ ในช่วงฝึก
ปฏิบัติสหกิจอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าไปนิเทศน์นักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง นักศึกษาต้องส่งบันทึกรายงาน
การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามก าหนดและนักศึกษา
ต้องท าการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อคณาจารย์สถานประกอบการและภาควิชาฯ  
ภาควิชาฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ นักศึกษา 
จะได้รับผลการเรียนเป็นเกรด  
  3.1) มำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของสหกิจศึกษำ: 
        3.1.1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 3.1.2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม 
ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3.1.3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   3.1.4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์ แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 
   3.1.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   3.1.6) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ 
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   3.1.7) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   
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   3.1.8) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์  
  3.2) ช่วงเวลำ: ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 

 3.3) กำรจัดเวลำและตำรำงสอน: จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ 16 สัปดาห์ 
   3.4) ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย 
จ ากัด 
 
    4. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย  
  รำยวิชำ 1304 491 โครงงำนวิศวกรรมเคมี 1 (Chemical Engineering Project I) 
  4.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ:   
       1304 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 เป็นการท าเค้าโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย ที่มา 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลงานที่เก่ียวข้อง วิธีการ และแผนงานศึกษาของโครงงานทางด้านวิศวกรรมเคมี  
ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องน าเสนอเค้าโครงงานให้คณะกรรมการ
ประเมินผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
  4.2 มำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้:     
               ความคาดหวังในผลการเรียนรู้มาตราฐานผลการเรียนรู้จากการท างานวิจัย ได้แก่   
  1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟ้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
    3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
  5) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  6) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา 
ในงานจริงได้ 
  7) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ 
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ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  8) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
  9) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  

 4.3 ช่วงเวลำ: ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4  
 4.4 จ ำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-0)  
 4.5 กำรเตรียมกำร:  

  การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ          
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
  3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก      
ในการท างาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี เป็นต้น 
  4.6 กระบวนกำรประเมินผล:    
        กระบวนการประเมินผลและกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แก่  
 1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา 
อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกตจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์ 
 3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิด           
ในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 รำยวิชำ 1304 492 โครงงำนวิศวกรรมเคมี 2 (Chemical Engineering Project II) 
   5.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ:     
  รายวิชา 1304 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 เป็นการด าเนินการศึกษาโครงงานตามท่ีเสนอ  
ในการศึกษาโครงงานวิศวกรรมเคมี โดยจะต้องน าเสนอปริญญานิพนธ์ และผ่านการสอบโดยการน าเสนอ
ด้วยวาจาให้คณะกรรมการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์ 

 5.2 มำตรฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้:     
 1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
ขององค์กรและสังคม 

2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
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 3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
 4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี   
 6) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

7) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเองและสอดคล้อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   

 8) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลำ: ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 
 5.4 จ ำนวนหน่วยกิต: 2(0-6-0) 
 5.5 กำรเตรียมกำร:  

  การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ          
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
  3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก      
ในการท างาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี เป็นต้น 

 5.6 กระบวนกำรประเมินผล:    
        กระบวนการประเมินผลและกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แก่  
  1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา 
อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกตจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์ 
 3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิด           
ในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
3.6.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรจดัหำบุคลำกรใหม่ 

   1. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ก าหนดการ 

เตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่  
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1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอนและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและ
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอน การใช้ และผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการสอนของ
อาจารย์ 
 

2) ก าหนดรายวิชาให้อาจารย์ใหม่ช่วยสอน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา  
ก่อนท าหน้าที่สอนรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอนต่อไปในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 4) มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) คอยให้ค าแนะน าเรื่องการสอน การจัดท าเอกสาร 
ประกอบ การสอน กฎระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการท างานวิจัย  
การจัดท าแผนเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 5) อาจารย์ใหม่ต้องได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินงานของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

2. กำรรับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ก าหนด 

กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่  
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ต้องมีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาให้ตรงหรือสัมพันธ์กับ 

สาขาวิชาเปิดสอน ตรงตามเกณฑ์การรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมเคมีที่ก าหนดโดย สภาวิศวกร 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า หรือ ตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย  

         3) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ 
หลักสูตรที่สอน  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์การรับรองปริญญาสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีที่ก าหนดโดย สภาวิศวกร เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
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เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แนะน าแหล่งทุนวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  5) แนะน าหลักเกณฑ์ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการแนะน าทุนการศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่  

 6) มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) คอยให้ค าแนะน าเรื่องการบริหาร และการพัฒนา 
หลักสูตร 

7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ต้องได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ 
(มคอ.4) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินงานของฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

3.6.4 แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิม่คุณวุฒิกำรศึกษำ 
          กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่อำจำรย์ ได้แก่ 
             1. ด้านองค์ความรู้ ได้แก่ ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน ความรู้ในศาสตร์การสอนและ 
การเรียนรู้   

 1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในศาสตร์สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีและสาขาที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอน การเรียนรู้และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้การ
สนับสนุนการศึกษาต่อการไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

 2) ส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตนและสาขาที่เก่ียวข้อง 
ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและและการประเมินผล 

ให้ทันสมัย 
2. ด้านสมรรถนะ ได้แก่ การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม  

    1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยให้การ 
สนับสนุนการศึกษาต่อการไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเน้นหัวข้อเรื่อง การออกแบบและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียน
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การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม  

 2) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียด 
ดังข้อ 1) ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) ส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและและการประเมินผล 
ใหท้ันสมัย 

3. ค่านิยม ได้แก่ คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์  

 1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเห็นถึงคุณค่าการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ โดยให้การสนับสนุนการศึกษาต่อการไปประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ 
คุณธรรม 

 3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการ 
สูงขึ้น 

 4) มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 5) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
 7) การจัดท าเว็บไซต์/เอกสารเผยแพร่ ด้านการเรียนการสอน 

 
3.6.5 แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1) ส ารวจอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งวิชาการ แล้วแจ้งต่อที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
2) จัดประชุมภาควิชาฯ เพื่อเลือกอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน โดยพิจารณา 

จากอายุการปฏิบัติงานราชการและผลงานวิชาการ  
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการอบรมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่จัดโดย  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งแนะน าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการต่าง ๆ  

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท่านนั้น ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายใน และ/หรือ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า 
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5) บริหารจัดการภาระงานสอนของอาจารย์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ 
ราชการข้ันต่ าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้มีเวลาในการเตรียม
เอกสารประกอบการสอนและผลงานวิชาการ 

6) ติดตามผลความก้าวหน้าในการเตรียมเอกสารประกอบการสอนและผลงานทางวิชาการ 
 

ตำรำงท่ี 6 แผนพัฒนาด้านการปรับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

อำจำรย์ ปีที่ต้องกำร 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  อัมพุช - - - - ยื่นเอกสารขอ ศ. 
2. ผศ.ดร.อิทธิศักดิ์  เภาโพธ์ิ - - - - ยื่นเอกสารขอ รศ. 
3. ดร.ณัฐยา  พูนสุวรรณ - - - - ยื่นเอกสารขอ ผศ. 
4. ผศ.พุทธพร  แสงเทียน - - - - ยื่นเอกสารขอ รศ. 
5. ผศ.ดร.ฉตัรชัย กันยาวุธ ยื่นเอกสารขอ รศ. - - - - 
6. ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน ยื่นเอกสารขอ ผศ. - - - - 
7. ดร.สภุรัตน์ สาศรเีมือง - - - - ยื่นเอกสารขอ ผศ. 
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ส่วนที่ 4  
เอกสำรเกี่ยวกับ 

รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู ้
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4.1 ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำน 
ทำงวิทยำศำสตร์ 
เคม ี

เคมีกับชีวิต  อะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  
พันธะเคมีและแรงระหว่างโมเลกลุ  โมล  ความเข้มข้น
และปรมิาณสัมพันธ์  อุณหพลศาสตรเ์คมี  
จลนพลศาสตร์เคมี  วัฏภาคของสารและการเปลี่ยน  
วัฏภาค ของแข็ง ของเหลวและแกส๊  สารละลายและ
สมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมแีละสมดลุ 
การละลาย  กรด-เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์  เคมี
นิวเคลียร ์
Chemistry and life;  atoms, periodic table 
and properties of elements;  chemical 
bonds and intermolecular forces;  moles, 
concentration and stoichiometry;  
thermochemistry;  chemical kinetics;  phase 
and phase changes, solid, liquids and gases, 
solutions and their properties;  chemical 
and solubility equilibrium;  acid-base;  
electrochemistry;  organic chemistry;  
nuclear chemistry 

1102 104 เคมีทั่วไป 
(General 
Chemistry) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

ปฏิกิริยาเคมีและปรมิาณสัมพันธ์  อุณหพลศาสตร์
เคมี  สมบตัิคอลลิเกทีฟ  สมดุลเคมี  การไทเทรต
กรด-เบส  ความว่องไวของโลหะ  เคมีไฟฟ้า   
การวิเคราะห์คณุภาพน้ า  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
Chemical reactions and stoichiometry;  
chemical thermodynamics;  colligative 
properties;  chemical equilibrium;  acid-base 
titration;  reactivity of metals;  
electrochemistry;  water quality analysis;  
hydrocarbon compounds 

1102 105 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป   
(General Chemistry 
Laboratory) 

1 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

คณิตศาสตร ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชันและ 
การประยุกต์  อินทิกรัล  เทคนิคการอินทิเกรตและ
การประยุกต์  การประมาณค่าของอินทิกรัลจ ากัดเขต  
อินทิกรัลไมต่รงแบบ 
Limits and continuity;  derivatives of 
functions and applications;  integrals;  
techniques of integration and applications;  
approximations of definite integrals;  
improper integrals 

1104 126 แคลคูลัส 
1 (Calculus I) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

ปริภูมสิามมิติและเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร
และอนุพันธ์ย่อย  อินทิกรัลสองช้ันและการประยุกต์  
ล าดับและอนุกรมอนันต์  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หนึ่งและการประยุกต ์
Three-dimensional space and vectors;  
functions of several variables and partial 
derivatives;  double integrals and 
applications;  sequences and infinite series;  
first order differential equations and 
applications 

1104 127 แคลคูลัส 
2 (Calculus II)  
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิค 
ทางคณิตศาสตรส์ าหรับใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
เคมี  สมการพีชคณิตเชิงเส้น สมการพีชคณิต 
ไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ  
โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมไมเ่ชิงเส้นและโปรแกรม
เชิงเส้นผสมจ านวนเต็ม  
Computer programming and mathematical 
techniques for handling chemical 
engineering problems;  linear algebraic 
equations;  nonlinear algebraic equations;  
solution of ordinary differential equations;  
linear programming;  nonlinear 
programming and mixed-integer linear 
programming 
 

1304 213 
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเคมี    
(Applied 
Mathematics in 
Chemical 
Engineering)  

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ฟิสิกส ์ ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  จลนศาสตร์  แรงและ 
กฎการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  โมเมนตมัและ 
การชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  สมดลุ  การเคลื่อนที ่
แบบมีคาบ  คลื่นกล  กลศาสตร์ของไหล  ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์   
Physical quantities;  vector;  kinetics;  force 
and laws of motion;  work and energy;  
momentum and collision;  rotational 
motion;  equilibrium;  periodic motions;  
mechanical waves;  fluid mechanics;  heat 
and thermodynamics 

1103 123 ฟิสิกส์
ทั่วไป 1 
(General Physics I)  
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

หลักการของการวัดปริมาณทางฟสิิกส์  การวิเคราะห์
ข้อมูล  เทคนิคการเขียนกราฟและรายงาน   
ปริมาณฟิสิกส์  เวกเตอร์  จลนศาสตร์  แรงและ 
กฎการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  การเคลื่อนที ่
แบบหมุน สมดุล  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  
กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์   
Principles of measurement in physical 
quantities;  data analysis;  graphing 
techniques and reports;  physical quantities;  
vector;  kinetics;  force and laws of motion;  
work and energy;  rotational motion;  
equilibrium;  periodic motions;  mechanical 
waves;  fluid mechanics;  heat and 
thermodynamics 

1103 113 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics 
Laboratory I) 

1 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  สนามแม่เหล็ก
และแรงแมเ่หล็ก  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า   
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์ยุคใหม ่
Electric field and electric force;  capacitance;  
direct current circuits;  alternating current 
circuits;  magnetic field and force;  
electromagnetic induction;  electromagnetic 
waves;  optics;  modern physics 

1103 124 ฟิสิกส์
ทั่วไป 2  
(General Physics II)  
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   
กฎของโอห์ม  อิเล็กทรอนิกส์  ทัศนศาสตร์   
ฟิสิกส์ยุคใหม ่
Electrical measuring devices;  electricity and 
magnetism;  direct current  circuit;  
alternating current circuit;  Ohm’s law;  
electronics;  optics;  modern physics 

1103 114 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
(General Physics 
Laboratory II) 

1 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

ชีววิทยา การเร่งปฏิกริิยาของเอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 
กลไก การยับยั้งและปัจจัยที่มผีลตอ่การเร่งปฏิกริิยา
ของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์  จลศาสตร์การ
เจริญเติบโตของจุลินทรยี์ การเพาะเลี้ยงแบบกะ   
การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง  ชนิดเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพและการด าเนินการ การกวน  การควบคุม
เชื้อจุลินทรีย์  การดุลมวลสารชีวภาพ  ปฏิบัติการ 
ทางวิศวกรรมชีวเคมี  
Enzyme catalysis, enzyme kinetics, 
mechanism, inhibition and factors affecting 
enzyme catalysis, enzyme immobilization;  
microbial growth kinetics, batch cultivation, 
continuous cultivation;  types of bioreactors 
and operation, agitation;  control of 
microorganisms;  biomaterial balance;  
biochemical engineering laboratory 

1304 262 วิศวกรรม
ชีวเคมี 
(Biochemical 
Engineering) 

3 หน่วยกิต/75 ช่ัวโมง 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำน
ทำงวิศวกรรม 
พื้นฐานทางไฟฟ้า  
 

ลักษณะ ชนิดและข้อจ ากดัของอุปกรณ์วัดคมุที่ใช้ 
ในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี  ตัวแปรสญัญาณ
อุณหภูมิ ความดัน การไหล ระดับ ความเป็นกรดด่าง 
ความขุ่น และองค์ประกอบ  แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ 
ในกระบวนการอุตสาหกรรม  เทคนิคการเชื่อมต่อ
ส่วนประกอบ ทฤษฎีพื้นฐานไฟฟ้า  ปฏิบัติการ 
อุปกรณ์วดัคมุในกระบวนการเคม ี
Characteristics, types and limits of measuring 
instruments used in chemical industrial 
processes;  temperature, pressure, flow, 
level, pH, turbidity and composition 

1304 342 
เครื่องมือวัดและ 
การควบคุมใน
กระบวนการเคม ี
(Instrumentation 
and Control in 
Chemical Process) 
 

3 หน่วยกิต/75 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

transducers;  actuators used in industrial 
processes;  interfacing components 
techniques; elementary theory of electricity;  
chemical process instrumentation laboratory 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  การท างานระหว่าง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  วิธีการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม  วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม  
โปรแกรมภาษาระดับสูง อินพุตและเอาต์พุต ตัวแปร
ชนิดดัชนี เงื่อนไข การกระท าซ้ า โมดูล  การประยุกต์
ในงานวิศวกรรม 
Computer components;  hardware and 
software interaction;  engineering problem 
solving methodology;  programming design 
and development;  high-level programming 
language, input and output, indexed 
variables, conditions, repetitions, module;  
engineering applications 

1309 102  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
(Computer 
Programming)  
 

3 หน่วยกิต/75 ช่ัวโมง 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ไขปัญหา
คณิตศาสตร์ในงานทางวิศวกรรมเคมี  การประยุกต์ใช้
เพื่อค านวณการดุลมวลสารและพลังงาน  การหาค่า
เหมาะทีสุ่ดของกระบวนการ  การจ าลองกระบวนการ
ทางเคมี  
Computer program for handling 
mathematical problems in chemical 
engineering;  applications to mass and energy 
balance calculation;  process optimization;  
chemical process simulation 

1304 312 
ปฏิบัติการการ
ประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมเคมี 
(Computer 
Applications in 
Chemical 
Engineering 
Laboratory) 

1 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

การเขียนแบบ การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขในแบบวิศวกรรม   
ออโตกราฟฟิคโปรเจคช่ัน  การเขยีนภาพออโต
กราฟฟิกและการเขียนภาพพิคตอเรียล  การก าหนด
ขนาดและความคลาดเคลื่อน  ภาพตัด วิวช่วยและ
แผ่นคลี่  การสเกต็ภาพด้วยมือ การให้รายละเอียด
และการเขียนภาพแอสเซมบรี  ทัศนียภาพ พื้นฐาน
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ 

1309 101  
การเขียนแบบ 
วิศวกรรม 
(Engineering 
Drawing)  
 

3 หน่วยกิต/75 ช่ัวโมง 
 



 
 

 

93 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

Lettering and numbering in engineering 
drawing;  orthographic projection;  
orthographic drawing and pictorial drawings;  
dimensioning and tolerance;  sections, 
auxiliary views and pattern development;  
freehand sketches, details and assembly 
drawings;  perspective projection;  basic 
computer-aided drawing 

กลศาสตร ์ ระบบแรง  ผลรวมของแรง  สภาวะสมดุล   
ของไหลสถติ  จลนคณิตศาสตร์และจลนศาสตร์ของ
อนุภาคและวตัถุเกร็ง  กฎการเคลือ่นที่ข้อท่ี 2  
ของนิวตัน  งานและพลังงาน  การดลและโมเมนตัม 
 Force systems;  resultant;  equilibrium;  fluid 
statics;  kinematics and kinetics of particles 
and rigid bodies;  Newton’s second law of 
motion;  work and energy;  impulse and 
momentum 

1301 222 กลศาสตร์
วิศวกรรม  
(Engineering 
Mechanics) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

องค์ควำมรู้เฉพำะ
ทำงวิศวกรรม 
ดุลมวลและพลังงาน  
 

หลักการการค านวณเบื้องต้นทางวิศวกรรมเคมี  
ปริมาณสัมพันธ์และการค านวณดลุมวล   
การป้อนกลับ การไหลอ้อมผ่านและการเป่าไล่   
การใช้ข้อมูลทางเคมีและสมดลุวัฏภาค  ดุลพลังงาน  
Chemical engineering calculation principles;  
stoichiometry and material balance 
calculation;  recycling;  bypassing and 
purging;  use of chemical and equilibrium 
data;  energy balance 

1304 211 หลักการ
และการค านวณทาง
วิศวกรรมเคมี  
(Chemical 
Engineering 
Principles and 
Calculations) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

อุณหพลศาสตร ์
ทางวิศวกรรมเคม ี

กฎข้อที่ 1 อุณหพลศาสตร์  กฎขอ้ท่ี 2 ของอุณหพล
ศาสตร์และวัฏจักรคารโ์น  งานและ ความร้อน   
เอนโทรปี  พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและ 
การเปลีย่นรูปของพลังงาน 
First law of thermodynamics;  second law 
of thermodynamics and Carnot cycle;  work 
and heat;  entropy;  basic heat transfer and 
energy conversion 

1304 221  
อุณหพลศาสตร ์
ทางวิศวกรรมเคมี 1 
(Chemical 
Engineering 
Thermodynamics I) 
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 อุณหพลศาสตร์ของระบบสารหลายองค์ประกอบ  
การประยุกต์ใช้ส าหรับสมดลุวัฏภาค  การประยุกต์ใช้
ส าหรับสมดุลปฏิกิริยาเคม ี
 Thermodynamics of multi-component 
systems;  applications for phase 
equilibrium;  applications for chemical 
reaction equilibrium 

1304 322 อุณหพล
ศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคมี 2  
(Chemical 
Engineering 
Thermodynamics II) 
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

วัสดุศาสตร ์ โครงสร้าง สมบตัิและกระบวนการผลิตของวัสดุ  
การประยุกต์ใช้งานของวัสดุวิศวกรรม  โลหะ   
พอลิเมอร์  เซรามิก  วัสดุผสม  แผนภูมสิมดุล 
ของเฟสและการแปรความ  สมบตัิทางกล   
การเสื่อมสภาพของวัสดุ  
Structures, properties and manufacturing 
processes of materials;  applications of 
engineering materials;  metals;  polymers;  
ceramics;  composite materials;  phase 
equilibrium diagrams and interpretation;  
mechanical properties;  material 
degradation 

1302 201  
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

การปฏิบัติการเฉพาะ
หน่วยและปรากฎการณ์
การถ่ายโอน 

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล  สถิตยศาสตร์
ของของไหลและการประยุกต์  คณุลักษณะ 
ของการไหลของของไหลและการถ่ายเทโมเมนตัม
รวมถึงการประยุกต์ใช้  การออกแบบ 
หน่วยปฏิบัติการแยกของแข็งออกจากของไหล  
การตกตะกอน การกรอง การแยกโดยใช้แรงโน้มถ่วง
และแรงเหวี่ยง ไซโคลน การกวนในถัง การลดขนาด 
การแยกขนาดของอนุภาคและฟลอูิดไดเซชัน 
Physical properties of fluid;  fluid static and 
applications;  characteristic of fluid flow and 
momentum transfer including applications;  
design of unit operation for solid –fluid 
separation, sedimentation, filtration, 
gravitation and centrifugal force separation, 
cyclone, mixing in tank, size reduction, 
particle separation and fluidization 

1304 231  
หน่วยปฏิบัติการใน
การถ่ายเทโมเมนตัม 
(Unit Operations 
in Momentum 
Transfer) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ปฏิกิริยาของสารเนื้อเดียวในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ 
เครื่องปฏิกรณ์แบบกวนผสมต่อเนือ่ง  เครื่องปฏิกรณ์
แบบท่อไหล  การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค   
การตกตะกอน  การผสม  แรงเสียดทานของ   
การไหลในท่อ  มาตรวัดอตัราการไหล   
ตัวเลขเรย์โนลด์  การท าแห้งแบบพ่นฝอย 
Homogeneous chemical reaction in batch 
reactor, continuous stirred tank reactor, 
plug flow reactor;  particle size analysis;  
sedimentation;  mixing;  friction loss in pipe;  
flow meter demonstration;  Reynolds’s 
number;  spray drying 

1304 333 
ปฏิบัติการของ
หน่วยปฏิบัติการ 1 
(Unit Operations 
Laboratory I) 

1 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทความร้อน  
การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณ์ถ่ายเท 
ความร้อน  เครื่องแลกเปลีย่นความร้อนแบบท่อ 
สองช้ัน  เครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้นแบบเปลือก
และท่อ  เครื่องต้มระเหย  การกลัน่  การสกัด 
Basic principles and mechanisms for heat 
transfer;  conceptual design of heat transfer 
equipment;  double pipe heat exchanger;  
shell and tube heat exchangers;  evaporator;  
distillation;  extraction 

1304 336 หน่วย
ปฏิบัติการในการ
ถ่ายเทความร้อน 
(Unit Operations 
in Heat Transfer) 
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน  ฟลูอิไดซ์เซชัน   
การสกัด  การกลั่น  เมมเบรน  การดูดซับ  การดูดซึม  
การจ าลองกระบวนการ 
Heat exchanger;  fluidization;  extraction;  
distillation;  membrane;  adsorption; 
absorption;  process simulation 

1304 334 
ปฏิบัติการของ
หน่วยปฏิบัติการ 2 
(Unit Operations 
Laboratory II) 

1 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทมวล   
การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณ์ถ่ายเทมวล
สารและอุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อนและมวล
สารในเวลาเดยีวกัน การเพิ่มความช้ืน การดูดซึม 
การอบแห้ง การสกดั การดดูซับ การแลกเปลี่ยน
ไอออนและการกลั่น 

1304 337 หน่วย
ปฏิบัติการในการ
ถ่ายเทมวลสาร 
(Unit Operations 
in Mass Transfer) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

Basic principles and mechanisms of mass 
transfer;  conceptual design of mass 
transfer and simultaneous heat-mass 
transfer equipment, humidification, 
absorption, drying, extraction, adsorption, 
ion exchange and distillation 
ความหนืด  สภาพน าความร้อน  สัมประสิทธ์ิ 
การแพร่ของอุณหภมูิและความดนั  ผลของส่วนผสม
ที่มีต่อปรากฏการณ์ถ่ายโอน  คุณสมบัติของ
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  สมดุลของการถ่ายโอนมวล  
การถ่ายโอน โมเมนตัมและพลังงาน 
Viscosity;  thermal conductivity;  diffusion 
coefficient of temperature and  pressure;  
effects of composition on transport 
phenomena;  properties of transport  
phenomena;  mass transfer equilibrium;  
momentum and energy transport 

1304 335
ปรากฏการณ ์
ถ่ายโอน  
(Transport 
Phenomena)  

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
และการออกแบบ
ปฏิกรณ ์

การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์เคมี  ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์  ระบบ
เครื่องปฏิกรณ์เดี่ยวและระบบเครือ่งปฏิกรณ์  
แบบหลายเครื่องเชื่อมต่อกัน  ปฏบิัติการภายใต้
สภาวะอณุหภมูิคงท่ีและอณุหภมูิไม่คงที่   
เครื่องปฏิกรณ์ ส าหรับปฏิกิริยาเอกพันธุ์   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปฏกิรณส์ าหรับ
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ ์
Applications of thermodynamic and kinetic 
fundamentals for analysis and design of 
chemical reactors;  types of reactors;  single 
and multiple reactor systems;  isothermal 
and non-isothermal operation;  
homogeneous reactors;  introduction to 
heterogeneous reactors 
 
 

1304 323 
จลนพลศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและ
การออกแบบ 
เครื่องปฏิกรณ ์
(Chemical 
Engineering 
Kinetics and 
Reactor Design) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การออกแบบอุปกรณ์
และการออกแบบ
โรงงานทางวิศวกรรม
เคม ี

หลักมลูของการออกแบบอุปกรณก์ระบวนการ   
แนวปฏิบัติและมาตรฐานในการออกแบบอุปกรณ์
กระบวนการ  กฎออกแบบโดยประสบการณส์ าหรับ
อุปกรณ์กระบวนการ  การออกแบบเชิงกล 
ของระบบท่อและอุปกรณ์กระบวนการ 
Fundamentals of process equipment 
design;  code and standard in process 
equipment design;  rule of thumb for 
process equipment design;  mechanical 
design of piping system and process 
equipment 

1304 433  
การออกแบบอุปกรณ์
กระบวนการ 
(Process 
Equipment Design) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

 การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี  การพิจารณาเงื่อนไขทั่วไปในการออกแบบและ
การคัดเลือก  การออกแบบกระบวนการผลิต 
ในโรงงานอุตสาหกรรมเคม ี
Conceptual design of chemical plants;  
general design considerations and selection;  
process design of a chemical plants 

1304 432  
การออกแบบโรงงาน
ทางวิศวกรรมเคมี 
(Chemical 
Engineering Plant 
Design) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

การบริหารโครงการ หลักการและแนวคดิการบริหารจดัการ  การวางแผน
และการจัดองค์กร การน าและการควบคุมองค์กร  
หลักการเพื่อเป็นผู้ประกอบการและผูส้รา้งนวัตกรรม 
การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การสรา้ง
กลยุทธ์ในการลงทุนทางธุรกิจ  การสรา้งแผนธุรกิจ  
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลย ี
ทางวิศวกรรม 
Principles and concepts of management 
function;  planning and organizing, leading 
and controlling;  principles of 
entrepreneurship and innovative, analysis 
and estimation of business opportunity;  
strategic plan for business investment;  
business plan;  small and medium 
enterprises using engineering technologies 
 
 

1304 493  
การจัดการส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
ทางวิศวกรรม 
(Management for 
Engineering 
Entrepreneurs) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

พลศาสตร์ของ
กระบวนการและ 
การควบคุม 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรม
เคมี  เทคนิคการหาผลเฉลยและพลศาสตร์ของ
ระบบ  การควบคมุแบบอัตโนมัตขิั้นต้น  มโนทัศน์
ของการควบคุมแบบป้อนกลับ  การวิเคราะห์
เสถียรภาพ การออกแบบระบบควบคุมและ 
การตอบสนองเชิงความถี่  หลักมลูการวัดและ
คุณลักษณะของอุปกรณ์วัดคุม 
Mathematical modeling of chemical 
engineering systems;  solution techniques 
and dynamics of systems;  basics of 
automatic control;  feedback control 
concept;  stability analysis;  control system 
designs and frequency response;  
fundamental of measurement and control 
instrument characteristics 

1304 443 พลศาสตร์
กระบวนการและ 
การควบคุม 
(Process Dynamics 
and Control) 
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

เศรษฐศาสตร์และ 
การประเมินราคาทาง
วิศวกรรมเคม ี

การจัดการในอุตสาหกรรม โรงงานและโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  การค านวณค่าของเงิน 
ตามกาลเวลา  เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคา 
ทางวิศวกรรมเคมี  การประมาณคา่อุปกรณ์   
การวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมเคมี  ทางเลือก
ในกระบวนการเคมีในเชิงเศรษฐศาสตร ์
Industrial management, plants and 
chemical industrial plants;  calculation of 
time value of money;  economics and cost 
evaluation in chemical engineering;  
equipment estimations;  chemical 
engineering project analysis;  alternative 
selections of economic chemical processes 

1304 344  
การจัดการและ
เศรษฐศาสตร ์
วิศวกรรมเคมี
(Chemical 
Engineering 
Management and 
Economics) 
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

วิศวกรรมความ
ปลอดภัยและ 
การประเมินความเสีย่ง 

หลักการทางด้านความปลอดภัยและการควบคุม
ป้องกันการสูญเสีย  การระบุและการควบคุม
อันตราย  การประเมินความเสี่ยง  หลักการบริหาร
ความปลอดภัยในโรงงาน  ข้อบังคับและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
Principles of safety and loss prevention 
control;  hazard identification and handling;  

1304 351  
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานทางเคม ี  
(Safety in  
Chemical 

Operations) 
 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

risk assessment;  principles of safety 
management in industries;  legislation and 
safety laws 

วิศวกรรมกระบวนการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์  มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
แหล่งก าเนิดและลักษณะของของเสียอุตสาหกรรม 
มลพิษอากาศ น้ าเสีย กากมลูฝอยและของเสีย
อันตราย  วิธีการบ าบดัและก าจัดโดยกระบวนการ
ทางกายภาพ  กระบวนการทางเคมีและ
กระบวนการทางชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
Impacts of pollution on environment and 
human health;  environmental quality 
standard;  sources and characteristics of 
industrial waste, air pollution, wastewater, 
solid waste and hazardous waste;  treatment 
and disposal methods by physical process, 
chemical process and biological process;  
environmental process engineering 

1304 252 
วิศวกรรมเคมี
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Chemical 
Engineering) 

3 หน่วยกิต/45 ช่ัวโมง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

100 

4.2 ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 
 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ชัยรมัย์ 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยศีึกษา 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ประสบการณ์สอน 14 ปี 
1102 105 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป  
(General Chemistry Laboratory) 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธิ์ 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

ประสบการณ์สอน 14 ปี 
1104 126 แคลคูลัส 1  
(Calculus I) 

ดร.ศักดิด์า  น้อยนาง 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยศีึกษา 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  นิลสระค ู
ศษ.บ. การมัธยมศึกษา เอกคณติศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ประสบการณ์สอน 11 ปี 
1304 213 คณิตศำสตร์ประยุกต์ทำงวิศวกรรมเคมี (Applied Mathematics in Chemical Engineering) 
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics I)  
 

ดร.อ้อฤทัย  ใจบุญ 
ว.ทบ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Sc. Advanced Material Science (Elite Network of 
Bavaria in Germany : Technical University of 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
Munich, Ludwig Maximillian University of Munich 
and Augsburg University, DE) 
Ph.D. Physics (with Magna Cum Laude, Augsburg 
University, DE) 

ประสบการณ์สอน 6 ปี 
1103 113 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 1  
(General Physics Laboratory I) 

ดร.กาญจนา  องคศิลป ์
B. Sci. Sciences, Technologies, and Health, 

majoring in Applied Physics (University OF 
Nantes, FR) 

M. D. diploma Sciences and Technologies, with 
professional and research purpose, majoring in 
Process Engineering, specializing in Process 
Engineering (University of AIX-Marseille, FR) 

Doctoral Degree Environmental Science,   
  Specialty: Processing Engineering 
  (AIX-MARSEILLE University, FR) 

ประสบการณ์สอน 1 ปี 
1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics II)  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ศิวเลิศพร 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
Ph.D. Physics  (Cardiff University, UK) 

ประสบการณ์สอน 14 ปี 
1103 114 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics Laboratory II) 

ดร.อรทัย  ทุมทัน 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
Ph.D. Materials Science and Engineering  
(University of Texas at Arlington, USA) 

ประสบการณ์สอน 6 ปี 
1304 262 วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical 
Engineering) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา รัตนพงษ์เลขา 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.S. Biotechnology (University of Western, AUS) 
Ph.D. Chemical Engineering (University of Wales  
Swansea, UK)  

ประสบการณ์สอน 18 ปี 
 
 



 
 

 

102 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 
1304 342 เคร่ืองมือวัดและกำรควบคุม 
ในกระบวนกำรเคม ี
(Instrumentation and Control in Chemical 
Process) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั)  
Ph.D.(Chemical Engineering (University of London,  
London, UK)  

ประสบการณ์สอน 27 ปี 
1309 102 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Computer Programming)  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา  ฟลอเรนซ ์
วศ.บ. คอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Information Technology 
(Royal Melbourne Institution of Technology,  AUS) 
M.Eng. Microsystems Technology  

    (University of South Australia, AUS) 
M.Eng. Electronics (University of South Australia,  
AUS)    

ประสบการณ์สอน 25 ปี 
1304 312 ปฏิบัติกำรกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งำนวิศวกรรมเคมี (Computer Applications in 
Chemical Engineering Laboratory) 

ดร.ณัฐยา พูนสรุวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณ์สอน 14 ป ี
1309 101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม  
(Engineering Drawing) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพันธ์  สีหานาม 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 

ประสบการณ์สอน 9 ปี 
1301 222 กลศำสตร์วิศวกรรม  
(Engineering Mechanics)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ นามเขต 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

ประสบการณ์สอน 8 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
1304 211 หลักกำรและกำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
เคมี (Chemical Engineering Principles and 
Calculations) 
 
 

ดร.ณัฐยา พูนสรุวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณ์สอน 14 ป ี
1304 221 อุณหพลศำสตร์ทำงวิศวกรรมเคมี1 
(Chemical Engineering Thermodynamics I) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร เสงเทยีน 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
M.S. Environmental Engineering Science 
(University of New South Wales, New South Wales,  
AUS) 

ประสบการณ์สอน 24 ปี 
1304 322 อุณหพลศำสตร์ทำงวิศวกรรมเคมี 2 
(Chemical Engineering Thermodynamics II) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร เสงเทยีน 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
M.S. Environmental Engineering Science 
(University of New South Wales, New South Wales,  
AUS) 

ประสบการณ์สอน 24 ปี 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ศลิปษา 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
วศ.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ประสบการณ์สอน 24 ปี  
1304 231 หน่วยปฏิบัติกำรในกำรถ่ำยเทโมเมนตัม 
(Unit Operation in Momentum Transfer) 
 
 

ดร.ณัฐยา พูนสรุวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณ์สอน 14 ป ี
1304 333 ปฏิบัติกำรของหน่วยปฏิบัติกำร 1 (Unit 
Operation Laboratory I) 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  อัมพุช 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

 ประสบการณส์อน 11 ปี 
1304 336 หน่วยปฏิบัติกำรในกำรถ่ำยเท 
ควำมร้อน 
(Unit Operations in Heat Transfer) 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  อัมพุช 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณ์สอน 11 ปี 
1304 334 ปฏิบัติกำรของหน่วยปฏิบัติกำร 2  
(Unit Operation Laboratory II) 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  อัมพุช 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณ์สอน 11 ปี 
1304 337 หน่วยปฏิบัติกำรในกำรถ่ำยเทมวลสำร 
(Unit Operation in Mass Transfer) 

ดร.ณัฐยา พูนสรุวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณ์สอน 14 ป ี
1304 335 ปรำกฏกำรณ์ถ่ำยโอน  
(Transport Phenomena) 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  อัมพุช 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณ์สอน 11 ปี 
1304 323 จลนพลศำสตร์วิศวกรรมเคมีและกำร
ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์ (Chemical Engineering 
Kinetics and Reactor Design) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั)  
Ph.D. Chemical Engineering (University of London,  
London, UK)  

ประสบการณ์สอน 27 ปี 
1304 433 กำรออกแบบอุปกรณ์กระบวนกำร 
(Process Equipment Design) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั)  
Ph.D. Chemical Engineering (University of London,  
London, UK)  

ประสบการณ์สอน 27 ปี 
1304 432 กำรออกแบบโรงงำนทำงวิศวกรรมเคมี  
(Chemical Engineering Plant Design) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั)  
Ph.D. Chemical Engineering (University of London,  
London, UK)  

ประสบการณ์สอน 27 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
1304 493 กำรจัดกำรส ำหรับผู้ประกอบกำรทำง
วิศวกรรม (Management for Engineering 
Entrepreneurs) 

อาจารยไ์ท แสงเทียน 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
M.S. Industrial Engineering (University of New 
Haven, USA) 

ประสบการณ์สอน 25 ปี 
1304 443 พลศำสตร์กระบวนกำรและกำรควบคุม
(Process Dynamics and Control) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิศักดิ์  เภาโพธิ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
M.S. Petrochemical Technology  
(Chulalongkorn University) 
Ph.D. Chemical Engineering (Imperial College 

London, London, UK)  
ประสบการณ์สอน 6 ปี 

1304 344 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 
เคมี 
(Chemical Engineering Management and 
Economics) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร เสงเทยีน 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
M.S. Environmental Engineering Science 
(University of New South Wales, New South Wales, 
AUS)  

ประสบการณ์สอน 24 ปี 
1304 351 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนทำงเคมี
(Safety in Chemical Operations) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร เสงเทยีน 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
M.S. Environmental Engineering Science 
(University of New South Wales, New South Wales, 
AUS)  

ประสบการณ์สอน 24 ปี 
1304 252 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Chemical Engineering) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา รัตนพงษ์เลขา 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.S. Biotechnology (University of Western 
Sydney, Australia) 
Ph.D. Chemical Engineering (University of Wales  
Swansea, UK) 

ประสบการณ์สอน 18 ปี 
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ส่วนที่ 5  
เอกสำรเกี่ยวกับ 

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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5.1 ห้องปฏิบัติกำร 
     5.1.1 บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 

ห้องปฏิบัติกำรของสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี แบ่งออกเป็น 5 หน่วยปฏิบัติการ 
 - หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 
 - หน่วยปฏิบัติการอุปกรณ์วัดคุม 
 - หน่วยปฏิบัติการชีววิทยา 
 - หน่วยปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
 - หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง 

 
หน่วยปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคมี  

• การศึกษาและฝึกปฏิบัติทางด้านพ้ืนฐานของวิศวกรรมเคมี เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ทางด้านวิศวกรรมอย่างแท้จริง เน้นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการและ 
ความน่าจะเป็นของกระบวนการการควบคุมระบบด าเนินการ 

 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ถังปฏิกรณ์แบบถังกวน (Completely Mixed Batch Reactor) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-03-001.1-45 
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาด้านกระบวนการผลิต Kinetic Engineering  แบบถังปฏิกรณ์แบบกะ 
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ชื่อครุภัณฑ์:  ถังปฏิกรณ์เคมีแบบไหลต่อเนื่อง (Completely Mixed Flow Reactor) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-03-001.2-45 
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาด้านกระบวนการผลิต Kinetics Engineering แบบถังปฏิกรณ์แบบ

ไหลต่อเนื่อง 
 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ถังปฏิกรณ์เคมีแบบท่อไหล (Plug Flow Reactor) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-03-001.3-45 
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาด้านกระบวนการผลิต Kinetics Engineering แบบถังปฏิกรณ์ 

แบบท่อไหล 
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ชื่อครุภัณฑ์:  หน่วยท าปฏิกิริยาแบบ 20 ลิตร (Reactor Unit) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-28-001.3-37    
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาของกลุ่มวิชาว่าด้วยการศึกษาแนวทางการผลิต 
     ทางอุตสาหกรรมเคมี 
 

 
 

ชื่อคุรุภัณฑ์:  ชุดการทดลองวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analysis) 
หมำยเลขคุรุภัณฑ์:  - 
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ชื่อคุรุภัณฑ์:  ชุดการทดลองการตกตะกอน (Sedimentation) 
หมำยเลขคุรุภัณฑ์:  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดการทดลองฟลูอิดไดเซซั่น (Fluidization) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Wisdom หมายเลขครุภัณฑ์ : วศ.056-08-001.1-47  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดศึกษาสภาวะฟลูอิไดเซซั่นประยุกต์แบบของแข็ง-ของเหลวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี 
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ชื่อครุภัณฑ์:  หน่วยปฏิบัติการอัตราการไหล (Flowmeter demonstration) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.054-29-001 -37 
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาการหาความเร็วของอัตราการไหลผ่าน Venturi และ Orifice  
 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดการทดลองสัมประสิทธ์ิแรงต้าน (Drag force)  
หมำยเลขครุภัณฑ์:  - 
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแรงต้านทานของไหล 
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ชื่อครุภัณฑ์:  หน่วยปฏิบัติการการไหลภายในท่อ หมายเลขครุภัณฑ์ : วศ.054-29-001 -37 
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาการค านวณหาค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynold Number) 
 

 
 

ชื่อคุรุภัณฑ์:  ชุดการทดลองปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump)  
หมำยเลขคุรุภัณฑ์:  วศ. 054-39-001-41 
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ชื่อครุภัณฑ์:  หน่วยปฏิบัติการเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Transfer)  
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-03-001.4-45  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดการศึกษาควบคุมอัตโนมัติส าหรับการกลั่นและการสกัดด้วยตัวท าละลาย (Distillation & Extraction) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-02-001.3-45  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาควบคุมอัตโนมัติการกลั่นและการสกัดด้วยตัวท าละลาย 
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ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดการทดลองหอกลั่น (Distillation Tower) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-28-001.1-37  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษากระบวนการกลั่น เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  หอสกัดแบบของแข็งต่อของเหลว (Solid-Liquid Extraction) 
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หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-28-001.2-37  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษากระบวนการสกัดแบบของแข็งต่อของเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดการทดลองการดูดซึมก๊าซ (Absorption) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  - 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-03-001.5-45  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษากระบวนการดูดซึมก๊าซของระบบ Kinetic Engineering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) 
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ยี่ห้อ/รุ่น:  LabPlant รุ่น SD-06 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-06-001.1-46  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาการท าแห้งแบบพ่นฝอย 

 
 
ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดระบบกรองออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Thornton 200 flow  
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-07-001.1-46 
กำรใช้งำน:  การสาธิตและทดลองความหนาแน่นของของเหลว และ Purification Engineering 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดการทดลองการดูดซับก๊าซ (Adsorption) 
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ยี่ห้อ/ รุ่น: -       
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-28-001.4-37  
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษากระบวนการดูดซับก๊าซของกลุ่มวิชาว่าด้วยการศึกษาแนวทางการผลิต  
                ทางอุตสาหกรรมเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ชุดปฏิบัติการควบคุมพีเอช (pH value control) แบบจ าลองสถานการณ์อุตสาหกรรม 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-02-001.1-45 
กำรใช้งำน:  เป็นชุดสาธิตและทดลองเพื่อการศึกษาควบคุมอัตโนมัติของอุตสาหกรรมเคมีและชีวภาพหน่วยปฏิบัติการ 
                อุปกรณ์วัดคุม 
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ชื่อคุรุภัณฑ์:  Process control (Flow and level plant) 
หมำยเลขคุรุภัณฑ์:  วศ. 055-37-001-40 
 

 
 

ชื่อคุรุภัณฑ์:  Process control (Pressure plant) 
หมำยเลขคุรุภัณฑ์:  วศ. 055-37-001-40 
 

 
 
ชื่อคุรุภัณฑ์:  Process control (Temperature plant) 
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หมำยเลขคุรุภัณฑ์:  วศ. 055-37-001-40 
 

 
 

ชื่อคุรุภัณฑ์:  ชุดทดลองอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าวัดคุม 
หมำยเลขคุรุภัณฑ์:  วศ. 055-37-001-40 

 

หน่วยปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ (Automatic Autoclave)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  SANYO รุ่น MLS3020     
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หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-04-001.3-45  
กำรใช้งำน : ใช้นึ่งฆ่าเช้ือในกระบวนการทางชีวภาพ 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ (Automatic Autoclave)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  SANYO รุ่น MLS3020     
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.6413140000008 
กำรใช้งำน:  ใช้นึ่งฆ่าเช้ือในกระบวนการทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow) 



 
 

 

121 

ยี่ห้อ/รุ่น:  BSET รุ่น VR-1304      
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-04-001.9-45  
กำรใช้งำน:  ใช้ส าหรับเทคนิคปลอดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ตู้เพาะบ่มเชื้อ (Incubator) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Termaks รุ่น B8420 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-07-001.8-46  
กำรใช้งำน:  ใช้ส าหรับเพาะบ่มเช้ือ 
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ชื่อครุภัณฑ์:  ตู้แช่อุณหภูมิ 4 0C 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Intercool 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  
กำรใช้งำน:  ใช้ส าหรับควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ตู้บ่ม (Incubator) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Velp Model FOC225 E 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-09-001.7-47  
กำรใช้งำน:  ใช้ส าหรับบ่มเพาะเช้ือ 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องเขย่าเพาะเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ 
ยี่ห้อ/รุ่น:  LMS Model VS-8480SF (Japan) 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-04-001.15-45  
กำรใช้งำน:  ใช้ส าหรับบ่มเพาะเช้ือ 
 

หน่วยปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 
 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Eutech รุ่น pH 700 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.05613120000021  
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กำรใช้งำน:  ใช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวัดค่าความน าไฟฟ้า (Conductivity Meter) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  LUTRON รุ่น WA-2017SD 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.6413140000091 
กำรใช้งำน:  ใช้วัดค่าความน าไฟฟ้า 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องช่ังสองต าแหน่ง 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Metter Model PB 1502-S 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-09-001.9-47  
กำรใช้งำน:  ช่ังน้ าหนักสารตัวอย่าง และสารเคมี   
 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องอังน้ าชนิด 12 หลุม 

กำรใช้งำน:  ใช้ส าหรับกระบวนการระเหยแห้ง 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องปั่นเหวี่ยงรอบสูงอุณหภูมิต่ า 

ยี่ห้อ/รุ่น:  HETTICH รุ่น UNIVERSAL 32 มายเลขครุภัณฑ์ : วศ.056-04-001.7-45 

กำรใช้งำน:  ใช้ส าหรับแยกสารโดยวิธีการปั่นเหวี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  ตู้เก็บสารเคมี 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  
กำรใช้งำน:  ใช้เก็บสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 
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ชื่อครุภัณฑ์:  ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องแก้ว 

กำรใช้งำน:  ใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องแก้ว 

 

หน่วยปฏิบัติกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องไอออนโครมาโตรกราฟี (Ion Chromatography) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Metrohm Model 761 Compact IC 

หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-09-001.1-47 

กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอออนในน้ า 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  Shimadzu Model TOC-Vcph 

หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-05-001.2-46 

กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนรวม 

 
 
ชื่อครุภัณฑ์:  Zeta Potential Analysis  
ยี่ห้อ/รุ่น:  Anton Paar 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-08-001.2-47 
กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความต่างศักย์, Surface Charge Determination 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องโครมาโตรกราฟีของของเหลวสมรรถนะสูง (High Performances Liquid Chromatography)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  Shimadzu รุ่น Class – VP6X, single 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-05-001.1-46 
กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ขนาดโมเลกุล 
 

 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (UV-Vis Spectrophotometer)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  Shimadzu รุ่น UV mini-1240  
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-05-001.3-46 
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กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (UV-Vis Spectrophotometer)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  Labtech รุ่น UV9100 D  Serial: 2006UV1917 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.6313140000015 
กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 
 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (UV-Vis Spectrophotometer)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  ONiLAB รุ่น SP-UV1100   
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.6313140000014.1 
กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (UV-Vis Spectrophotometer)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  ONiLAB รุ่น SP-UV1100   
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.6313140000014.2 
กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 
 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (UV-Vis Spectrophotometer)  
ยี่ห้อ/รุ่น:  ONiLAB รุ่น SP-UV1100   
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.6313140000014.3 
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กำรใช้งำน:  ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 
 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  Atomic Absorption Spectrometer 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Perkin Elmer รุ่น A Analyst 200 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-06-001.2-46 
กำรใช้งำน:  ใช้วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 
 

               
 

ชื่อครุภัณฑ์:  GC - MS Spectrometer 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Agilent       
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หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-10-001.4-47 
กำรใช้งำน:  ใช้วิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารตัวอย่าง 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  Bomb Calorimeter  
ยี่ห้อ/รุ่น:  Leco รุ่น AC-350 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-09-001.2-47 
กำรใช้งำน:  ใช้วิเคราะห์ค่าความร้อนของสารตัวอย่าง 

 

ชื่อครุภัณฑ์:  Surface Charge Analyzer 
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ยี่ห้อ/รุ่น:  Anton Paar    
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-08-001.2-47 
กำรใช้งำน:  ใช้วิเคราะห์สมบัติทางพื้นผิวของสารตัวอย่าง 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  Microwave Digester 
ยี่ห้อ/รุ่น:  Anton Paar รุ่น Multiwave 3000 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-09-001.3-47 
กำรใช้งำน:  ใช้วิเคราะห์สมบัติทางพื้นผิวของสารตัวอย่าง 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เตาเผาอุณหภูมิสูง (1500 0C) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  LINDBERG/BLUE รุ่น Tube Furnace 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.056-09-001.3-47 
กำรใช้งำน:  ใช้เผาตัวอย่างที่อุณหภูมิสูง 

 
 

ชื่อครุภัณฑ์:  เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle Furnance) (800 0C) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  HanYang Scientific, Korea รุ่น MF-14 serial: XP0018463 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.5913140000012 
กำรใช้งำน:  ใช้เผาตัวอย่างที่อุณหภูมิสูง 
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ชื่อครุภัณฑ์:  เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle Furnance) (800 0C) 
ยี่ห้อ/รุ่น:  HanYang Scientific, Korea รุ่น MF-14 serial: XP0018464 
หมำยเลขครุภัณฑ์:  วศ.5913140000013 
กำรใช้งำน:  ใช้เผาตัวอย่างที่อุณหภูมิสูง 
แผนผังห้องปฏิบัติกำรและแสดงพ้ืนที่ควำมปลอดภัย (Safety Zone) 
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5.1.2 โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
- ภาษาไพธอน (Python) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง ที่น าข้อดีของภาษาต่างๆ มารวมไว้ 
ด้วยกัน ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่าย และมีไวยากรณ์ท่ีช่วยให้เขียนโค้ดสั้นกว่าภาษาอ่ืนๆ  
มีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิก จัดการหน่วยความจ าอัตโนมัติ สนับสนุนกระบวนทัศน์ 
การเขียนโปรแกรม (Programming paradigms) ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(OOP : Object Oriented Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงค าสั่ง (Imperative 
Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชั่น (Functional) และการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ 
มีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ท างานร่วมกับภาษาอ่ืนได้ มีไลบรารี่มาตรฐานมากมาย และใช้อินเตอร์ 
พรีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ท างานบนระบบปฎิบัติการได้หลากหลาย ทั้งบน Windows, MAC, 
Linux และ Unix นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรมแบบ Oepn source ที่น าใช้ได้ฟรี เหมาะส าหรับ
โปรแกรมท้ังขนาดเล็กแบะขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเกม เฟรมเวิร์กพัฒนาเว็บ โปรแกรมที่ใช้กราฟิก
ติดต่อกับผู้ใช้งาน (GUI) งานค านวนทางวิทยาศาสตร์และสถิติ งานพัฒนาซอฟแวร์ และซอฟแวร์
ควบคุมระบบ เป็นต้น 
- โปรแกรมการค านวณ Microsoft EXCEL เพ่ือค านวณพารามิเตอร์ทางสถิติ การสร้างโมเดล 

ทางคณิตศาสตร์ 
- โปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี COCO 
- โปรแกรมสร้างผังงาน (flow chart) draw.io 
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แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 
5.2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

         จ านวนหนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่เปิดสอน ตามตาราง  ดังนี้ 
ตำรำงจ ำนวนหนังสือและเอกสำรในสำขำวิชำที่มีอยู่ในห้องสมุดมหำวิทยำลัย/ห้องสมุดคณะ 

รำยงำนจ ำนวนรำยช่ือหนังสือและเอกสำรเฉพำะในสำขำวิชำที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รำยกำร ห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำร ห้องค้นคว้ำเอกสำรของคณะ 

หนังสือภาษาไทย 6,236 749 
หนังสือภาษาอังกฤษ 3,045 349 
วารสาร 26 7 
ฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และกลุ่มทั่วไป 

กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
ACM Digital Library ACM Digital Library 
ACS Publication ACS Publication 
IEEE/IET Electronic Library (IEL) IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
Wiley Online Library (17 รายชื่อ) Wiley Online Library (17 รายชื่อ) 
วารสาร Journal of Operations 
Management  
(ย้อนหลังถึงปี 2561)   

วารสาร Journal of Operations 
Management  
(ย้อนหลังถึงปี 2561)   

วารสาร Journal of Dairy 
Science (ย้อนหลังถึงปี 2561)  

วารสาร Journal of Dairy 
Science (ย้อนหลังถึงปี 2561)  

ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ 

  
ฐานข้อมูล E-Thesis  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ฐานข้อมูล Ebook Access 
engineer 

ฐานข้อมูล Ebook Access engineer 

กลุ่มทั่วไป กลุ่มทั่วไป 
ฐานข้อมูล iGLibrary eBook ฐานข้อมูล iGLibrary eBook 
วารสาร nature (หนึ่งในวารสาร 
ในฐาน Springer Link)  

วารสาร nature (หนึ่งในวารสาร 
ในฐาน Springer Link)  

GALE Virtual Reference Library  
e-Book (GVRL) 3,000+ รายชื่อ  

GALE Virtual Reference Library  
e-Book (GVRL) 3,000+ รายชื่อ  

GALE All E-Books  GALE All E-Books  
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รำยงำนจ ำนวนรำยช่ือหนังสือและเอกสำรเฉพำะในสำขำวิชำที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รำยกำร ห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำร ห้องค้นคว้ำเอกสำรของคณะ 

Academic Search Complete Academic Search Complete 
ProQuest Dissertations & 
Theses Global 

ProQuest Dissertations & 
Theses Global 

ScienceDirect ScienceDirect 
Springer Link Springer Link 
Web of Science Web of Science 
e-Books Collection (Ebsco) e-Books Collection (Ebsco) 
e-Books Springerlink e-Books Springerlink 
TDC (วิจัย&วิทยานิพนธ์) TDC (วิจัย&วิทยานิพนธ์) 
E-Magazine E-Magazine 
e-Books Academic Collection e-Books Academic Collection 
EDS (Ebsco Discovery Service) EDS (Ebsco Discovery Service) 
CRCNetBase (Taylor & Francis) CRCNetBase (Taylor & Francis) 
e-Book ScienceDirect e-Book ScienceDirect 
2eBook Digital Library 2eBook Digital Library 
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5.2.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1) ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.5 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
ห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำร 

 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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2) ห้อง Co-Working Space เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 22.00 น. 

 ห้อง Co-Working Space 
 

3) Meet & Greet Conference Room   

 Meet & Greet Conference Room 
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4) ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 

5.3 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ก าหนดระบบ 

การประกันคุณภาพของหลักสูตร (ระบบ หมายถึง ขั้นตอน กลไก หมายถึง คน) โดยมีองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ อย่างน้อย 6 ด้าน ดังนี้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)    
    ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตามตัว
บ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่
หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวดที่ 1-หมวดที่ 8 มีตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย   ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. กำรก ำกับมำตรฐำน 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
มีส่วนร่วม เพื่อวางแผน ก ากับ ติดตาม ทบทวนและรายงาน 
ผลการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

X X X X X 

1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 
ที่เปิดสอน 

X X X X X 

1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา ให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

X X X X X 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา  

X X X X X 

2. บัณฑิต 
2.1 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 70  
- - - - X 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- - - - X 

3. นักศึกษำ 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา X X X X X 

3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ  
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

X X X X X 

4. อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
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ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย   ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
4.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอนบริหารหลักสูตร 
X X X X X 

4.2 อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

4.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคน ได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

X X X X X 

5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน  
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2 อย่างน้อย ร้อยละ 25 
ของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

5.2 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- X X X X 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายและ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

- - - X X 

6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด ำเนินกำรในแต่ละปี 12 13 13 14 16 

        เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องมีผลการด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด มีการด าเนินงานตามข้อ 1.1-1.5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1  
เอกสำร/หนังสอืที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสตูร 
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ภำคผนวก 2  
ส ำเนำสัญญำจ้ำงงำนอำจำรย์ใหม่ (ดร.สุภรัตน์ สำศรีเมอืง) 
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