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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิง่ แวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 ชื่อวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
3.2.3 ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร
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3.2.4 ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้ร่วมสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
5.1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
2. รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
5. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

iv

115
128

มคอ. 2

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- ได้รับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะ
วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
14 ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์
8.2 นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
8.4 ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ที่
ทางวิชาการ
1. นางสาววราพร ชนะกุล
อาจารย์ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ประเทศไทย
2. นางสาวแก้วอาภา
อาจารย์ Ph.D. (Heterogeneous Université Litte1-Sciences et
ถาวรประเสริฐ
catalysis/structure and Technologies, France
dynamic of reactive
systems)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
3. นายอุดมศักดิ์ บุญมีรติ
อาจารย์ วท.ม. (การจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
สิ่งแวดล้อม)
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
สิ่งแวดล้อม)
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
4. นางสาวปริมา บุญถนอม
อาจารย์ วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
5. นางสาวพนาวัลย์
อาจารย์ วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
สุทธิอาภรณ์*

ปี
เลขประจาตัว
ประชาชน
พ.ศ.
2555 3100903622266
2548
2543
2556 1101400151543

2553
2548
2554 1102000216754
2549
2552 1200100016738
2549
2550 1229900082610

* หมายเหตุ กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทควบเอก สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย ขณะนี้ได้เรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทควบถ้วนแล้วและคาดว่าจะจบ
การศึกษาปี 2557

,มคอ. 2
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีการขยายตัวและมีการแข่งขันสูงอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนมีฐานการผลิตและวัตถุดิบอยู่ใน
ประเทศโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก (Eastern Seaboard)
การขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมและความ
ไม่ ส มดุ ล ของระบบนิ เ วศวิ ท ยาซึ่ ง ก าลั ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ต่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยรอบพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น
ฐานเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
มุ่งเน้นการสร้างสังคมคุณภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้คือการสร้างทรัพยากร
บุคคลในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์โดยเฉพาะด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังท้องถิ่นในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวัน ออก และนั บ เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐ บาลได้เล็ งเห็ นความส าคัญในการพัฒ นาแหล่ ง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมด้าน
กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศและมีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่เน้น
ผลิ ตบั ณฑิต ที่มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความสามารถวิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ และพัฒ นา
เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สอดคล้ องกั บ ปณิธ านของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อที่มุ่ งมั่ นที่จ ะพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมอั นก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาภาษา รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
13.3 การบริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง เป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ และประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนในคณะอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้ ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
วิจัย ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณ
ในวิชาชีพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีและการ
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมบนพื้ นฐานของการมีจิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอรปกับ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคมชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาค
ตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความ พร้อมใน
การประกอบอาชีพทางด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีดา้ นกระบวนการเคมีและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุล
และยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
1.3.3 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ
อุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
ทุกๆ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- สารวจความต้องการบัณฑิต -ผลการสารวจความต้องการ
ที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของตลาดแรงงาน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เอกชนรวมทั้งศิษย์เก่าได้มีส่วน คุณวุฒิ
ร่วมในการดาเนินงาน
- ติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตจากบุคคล
ภายนอก
-จานวนสื่อการเรียนการสอน

พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียนการ -ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนา
สอนและการวิจัย เพื่อเพิ่มขีด
สื่อการเรียนการสอนใน
ความสามารถ ความรู้และ
รูปแบบต่างๆ
ประสบการณ์
- สนับสนุนให้คณาจารย์เข้า
-จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
ร่วมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ สัมมนาหรือดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-สนับสนุนให้บุคลากรทางาน
วิจัย

-จานวนผลงานวิจัย

-สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานวิจัยอย่าง
สม่าเสมอ

-จานวนผลงานที่บุคลากร
นาเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจั ด การศึ ก ษาใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาภาคปลายอีก 1ภาคก็ได้ มีระยะเวลา
ประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ ข้อกาหนด
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- นักศึกษาโครงการปกติเข้าฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 5 สัปดาห์
- นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 จานวน 5 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม–เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม- เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน–เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบัน
การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

จานวนนักศึกษาแต่ละปี (คน)
2558
2559
2560
100
100
100
80
100
100
80
100
80
180
280
380

2557
80
80
-

-

-

80

2561
100
100
100
100
440
100

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
ค่าบารุงการศึกษา 2,240,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
รวมรายรับ
3,040,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
รายละเอียดรายรับ

หมายเหตุ จานวนนักศึกษานี้รวมนักศึกษาทุกโครงการแล้ว ซึ่งได้แก่ โครงการโควต้าเรียนดี ม.6 ป.วช. และ
โครงการสอบคัดเลือกจาก สกอ.
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2.6.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2557

2558

2559

2560

2561

งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2,747,790.00 4,359,047.40 5,387,930.24 6,355,156.06 7,380,415.42
(เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย)
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
860,000.00 910,000.00
950,000.00
970,000.00 980,000.00
(ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย,
ค่าวัสดุ, สาธารณูปโภค)
งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00
2. ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
3. เงินอุดหนุนอื่นๆ
รวม
13,607,790.00 15,269,047.40 21,337,930.24 22,325,156.06 13,360,415.42
จานวนนักศึกษา

80

180

280

380

450

(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจานวน 83,914.51 บาท)
หมายเหตุ: บุคคลากรและครุภัณฑ์ของหลักสูตรนี้ใช้งบประมาณร่วมกันกับหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและการ
จัดการ
2.7 ระบบการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

32
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
140203901
140203902
140203903
140203904
140203905

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
140303102
140303104
140303201
140303601

ชื่อวิชา
จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
จิตวิทยาเพื่อการทางาน
(Psychology for Work)
การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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140303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

3(3-0-6)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
140103001
140103002

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

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

และให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
140103016
140103017
140103018
140103019

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for work)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
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ค.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
ให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
130013001
130013002
130013003
130013004
130013005
130013006

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวเคมีทั่วไป
3(2-2-5)
(General Biochemistry)
มนุษย์ ระบบนิเวศ และธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Human, Ecosystem and Nature)
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Software)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Introductory Mathematics)
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction statistics for research)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Science and Technology)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
ให้เลือก 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
140303501
140303502
140303503
140303504
140303505

ชื่อวิชา
บาสเกตบอล
(Basketball)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
แบดมินตัน
(Badminton)
ลีลาศ
(Dancing)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)

2 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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140303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา
130003101
130003102
130003103
130003104
130003105
130003106
130003107
130003108
130003109
130003110
130013201
130013202
130013203

106 หน่วยกิต
79 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamentals of Chemistry Laboratory)
ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(General Physics for Scientist I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
1(0-3-1)
(General Physics for Scientist Laboratory I)
คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist I)
ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาเชิงบูรณาการ
1(0-3-1)
(Integrated Biology Laboratory)
ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(General Physics for Scientist II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
1(0-3-1)
(General Physics for Scientist Laboratory II)
คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist II)
หลักเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
(Principles of Organic Chemistry)
ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
(Principles of Organic Chemistry Laboratory)
หลักจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
(Principles of Microbiology)
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130013204
130013205
130013206
130013207
130013208
130013209
130013210
130013211
130013212
130013301
130013302
130013303
130013304
130013305
130013306
130013307
130013308

ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
(Principles of Microbiology Laboratory)
หลักเคมีวิเคราะห์
(Principles of Analytical Chemistry)
ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์
(Principles of Analytical Chemistry Laboratory)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับนักวิทยาศาสตร์
(Applied Mathematics for Scientists)
เคมีของน้าและน้าเสีย
(Chemistry of Water and Wastewater)
ปฏิบัติการเคมีของน้าและน้าเสีย
(Chemistry of Water and Wastewater Laboratory)
หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
(Principles of Physical Chemistry)
การคานวณขั้นต้นในวิศวกรรมเคมี
(Basic Calculation in Chemical Engineering)
การเขียนแบบกระบวนการ
(Process Drawing)
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
(Instrumental Method for Analysis)
ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
(Instrumental Method for Analysis Laboratory)
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
(Chemical Process Industries)
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid and Hazardous Wastes Management)
ปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid and Hazardous Wastes Management Laboratory)
กระบวนการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม
(Industrial Wastewater Treatment Process)
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
(Unit Operation I)
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
(Air Pollution Control)
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1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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130013309
130013310
130013311
130013312
130013313
130013401

ปฏิบัติการการควบคุมมลพิษทางอากาศ
(Air Pollution Control Laboratory)
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
(Unit Operation II)
ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
(Unit Operation Laboratory)
สถิติและการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Design)
สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
โครงการปกติ

รหัสวิชา
130013901
130013902

130013903
130013904

ชื่อวิชา
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

โครงการสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

9 หน่วยกิต
3(0-15-3)
6(0-30-6)
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- กลุ่มวิชาชีพเลือก
โครงการปกติ
โครงการสหกิจศึกษา

21 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาชีพเลือกจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มวิชา อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
รหัสวิชา
130013501
130013502
130013503
130013504
130013505
130013506
130013507
130013508
130013509
130013510
130013598
130013599

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum and Natural Gas Processing)
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petrochemical Technology)
กระบวนการเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
(Catalysis)
การกัดกร่อน
3(3-0-6)
(Corrosion)
เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
เทคโนโลยีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Technology)
เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
(Rubber Technology)
ความปลอดภัยและการควบคุมของเสียอันตรายในโรงงาน
3(3-0-6)
(Industrial Safety and Hazardous Waste Control)
มาตรฐาน ISO
3(3-0-6)
(ISO Standards)
การศึกษาการทางานและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Work Study and Quality Assurance in Industry)
เรื่องคัดเฉพาะด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Industrial Chemical Process I)
เรื่องคัดเฉพาะด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี 2
1(1-0-2)
(Selected Topics in Industrial Chemical Process II)
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาด้านสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
130013601
130013602
130013603
130013604
130013605
130013606
130013607
130013608
130013609
130013698
130013699

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Technology)
กระบวนการผลิตน้าสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Water Supply Treatment Process)
เทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioremediation Technology)
การลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3(3-0-6)
(Waste Minimization and Utilization)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology for Environment)
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Quality Monitoring)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Occupational Health and Safety in Industry)
นิเวศวิทยาและทรัพยากรทางทะเล
3(3-0-6)
(Marine Ecology and Resources)
เรื่องคัดเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Environment I)
เรื่องคัดเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 2
1(1-0-2)
(Selected Topics in Environment II)
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน/ไม่คิดหน่วยกิต 150 ชั่วโมง (S/U)
(เฉพาะโครงการปกติ)

รหัสวิชา
130013314

ชื่อวิชา
การฝึกงาน
(Training)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
0(0-150-0)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือเปิดสอน
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
130003101
130003102
130003103
130003104
130003105
140103001
140303xxx
140303xxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamentals of Chemistry Laboratory)
ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(General Physics for Scientist I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
1(0-3-1)
(General Physics for Scientist Laboratory I)
คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist I)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม 18(15-8-33)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
130003106
130003107
130003108
130003109
130003110
140103002
140203xxx
1403035xx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาเชิงบูรณาการ
1(0-3-1)
(Integrated Biology Laboratory)
ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(General Physics for Scientist II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
1(0-3-1)
(General Physics for Scientist Laboratory II)
คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม 18(15-8-33)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
130013201
130013202
130013203
130013204
130013205
130013206
130013207
140103xxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
(Principles of Organic Chemistry)
ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
(Principles of Organic Chemistry Laboratory)
หลักจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
(Principles of Microbiology)
ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
(Principles of Microbiology Laboratory)
หลักเคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Principles of Analytical Chemistry)
ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์
1(0-3-1)
(Principles of Analytical Chemistry Laboratory)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Scientists)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
21(18-9-39)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
130103208
130103209
130013210
130013211
130013212
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีของน้าและน้าเสีย
3(3-0-6)
(Chemistry of Water and Wastewater)
ปฏิบัติการเคมีของน้าและน้าเสีย
1(0-3-1)
(Chemistry of Water and Wastewater Laboratory)
หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Principles of Physical Chemistry)
การคานวณขั้นต้นในวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Basic Calculation in Chemical Engineering)
การเขียนแบบกระบวนการ
2(1-2-3)
(Process Drawing)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
130013301

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
3(3-0-6)
(Instrumental Method for Analysis)
130013302 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
1(0-3-1)
(Instrumental Method for Analysis Laboratory)
130013303 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Process Industries)
130013304 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3(3-0-6)
(Solid and Hazardous Wastes Management)
130013305 ปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1(0-3-1)
(Solid and Hazardous Wastes Management Laboratory)
130013306 กระบวนการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Wastewater Treatment Process)
130013307 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
3(3-0-6)
(Unit Operation I)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม 20(18-6-38)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
130013308
130013309
130013310
130013311
130013312
130013313
13001xxxx
13001xxxx
13001xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
( Air Pollution Control)
ปฏิบัติการการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1(0-3-1)
(Air Pollution Control Laboratory)
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
3(3-0-6)
(Unit Operation II)
ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
1(0-3-1)
(Unit Operation Laboratory)
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
(Statistics and Experimental Design)
สัมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
รวม 21(18-9-39)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (โครงการปกติ)
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งฝึ ก งานเพื่ อ หาประสบการณ์ จ ริ ง ก่ อ นจะจบหลั ก สู ต รเป็ น เวลา 150 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป
และจะฝึกงานได้ต่อเมือ่ ผ่านกลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา
130013314

ชื่อวิชา
การฝึกงาน
(Training)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
0(0-150-0)
รวม
0(0-150-0)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (โครงการสหกิจศึกษา)

นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งฝึ ก งานเพื่ อ หาประสบการณ์ จ ริ ง ก่ อ นจะจบหลั ก สู ต รเป็ น เวลา 150 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป
และจะฝึกงานได้ต่อเมือ่ ผ่านกลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา
130013903

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สหกิจศึกษา 1
3 (0-15-3)
(Co-operative Education I)
(โดยเทียบเท่าโครงงานพิเศษ 1 และเทียบเท่าการฝึกงาน)
รวม

3(0-15-3)

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและได้รับการประเมินผลในระดับดี (B) ขึ้นไป สามารถสมัคร
เรียนต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลาในการเรียนต่อ
เพิ่มอีกหนึ่งปี (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 5)
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รหัสวิชา
130013401
130013901
13001xxxx
13001xxxx
13001xxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการปกติ)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-3-1)

ชื่อวิชา
สัมมนา 2
(Seminar II)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)

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

16(12-9-28)

หมายเหตุ
นักศึกษาลงทะเบี ย นวิช าโครงงานพิเศษ 1 และ 2 ได้ เมื่อเรียนผ่ านกลุ่ มวิช าแกนตามหลักสู ตรจนจบ
ชั้นปีที่ 3 หรือโดยความเห็นชอบจากคณะ
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
130013904
130013401
13001xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สหกิจศึกษา 2
6(0-30-6)
(Co-operative Education II)
สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
รวม

10(3-33-13)

หมายเหตุ
ในภาคการศึก ษาที่ 1 ของปี การศึ ก ษาที่ 4 นั กศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบีย นเรีย นวิ ช า 130013904 สหกิ จ ศึก ษา 2
เป็นส่วนต่อเนื่องของโครงการสหกิจศึกษา 1 และมีวิชาเรียนไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห์ เพื่อนาปัญหาในโครงงานเข้า
มาปรึกษากับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา
130013902
140103xxx
13001xxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Elective Course)
รวม 12(9-6-21)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา
140103xxx
13001xxxx
13001xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Elective Course)
รวม 15(15-0-30)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
130003101

เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ มวลสารสัมพันธ์ในปฎิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติ
ตามตารางธาตุ พันธะเคมี สถานะของสสาร สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี
สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
Matters and scientific measurement, stoichiometry, structure of the atoms,
periodic properties, chemical bond, state of matter, solution, thermodynamics, rate of reaction,
chemical equilibrium, acid-base equilibrium, electrochemistry, basic organic and hydrocarbon
compounds
130003102

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamentals of Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐานหรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 130003101 เคมี

พื้นฐาน
All experiments are corresponded to the course of 130003101 Fundamental
Chemistry
130003103

ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(General Physics for Scientist I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้น
โค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กาลังงาน พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก
โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิก การออสซิล-เลต
แบบแดมป์ การออสซิลเลตด้วยแรง สมบัติของสสาร การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส์ ความเข้มเสียง ระดับ
ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักร
ความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการ
แห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี การวัดแรงดัน การวัดอัตราการไหล
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Vector, Mechanics of motion, Newton’s law of motion, motion along a straight
line, circular motion, works, power, energy, momentum, moment of inertia, equations of
rotational motion, torque, angular momentum, rolling, precessing of a gyroscope, simple
harmonics motion, superposition of two simple harmonics, damped oscillation, forced
oscillation, properties of materials, types of waves, standing waves equation, beats, intensity and
sound level, Doppler effect, heat transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat
engines and revers engine, physical properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, equation of
continuity, bernoulli’s equation, pressure measurement, flow measurement
130003104

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
1(0-3-1)
(General Physics for Scientist Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน: 130003103 ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130003103 General Physics for Scientist I or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายวิชา 130003103 ฟิสิกส์
ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
All experiments are corresponded to the course of 130003103 General Physics for
Scientist I
130003105

คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันเส้นโค้ง อนุพันธ์ ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง
สูตรเบื้องต้นสาหรับการหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงและ
สมการอิงตัวแปรเสริม การประยุ กต์ของอนุพันธ์ เส้นสัมผัส และเส้นตั้งฉาก มุมที่เส้นโค้งตัดกัน อัตราสัมพัทธ์
ค่าสูงสุดและค่าต่าสุด กฎของโลปิตาล อินทิกรัลจากัดเขตและอินทิกรัลไม่จากัดเขต การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง
เทคนิคการอินทิเกรทและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
Limit and continuity of functions, slope of curves, derivatives of functions,
velocity and rate of change, differentiation formulas, higher order derivative, derivatives of
elementary functions, derivatives of implicit functions and parametric equations, applications of
differentiation: tangent and normal lines, angles of intersection of curves, related rates, maxima
and minima, L’Hospital’s rule, definite and indefinite integrals, area between cures, techniques
of integration and mathematical computer programming for scientist I.

31

มคอ. 2

130003106

ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Biology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งของเซลล์ ระบบเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลและ
ชีวเคมีเบื้องต้นในเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและพันธุศาสตร์โมเลกุล วิวัฒนาการ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Cell structures and functions, cell division, tissues, introduction to biomolecules
and cell biochemistry, photosynthesis, cellular respiration,reproduction and development,
concepts in heredity and molecular genetics, evolution, organism behaviors, biodiversity
130003107

ปฏิบัติการชีววิทยาเชิงบูรณาการ
1(0-3-1)
(Integrated Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130003106 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130003106 Integrated Biology or co-requisite
การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งของเซลล์ ระบบเนื้อเยื่อของ
สิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ด้วยแสง พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ การจัด
กลุ่มสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 130003106 ชีววิทยา
เชิงบูรณาการ
Microscopy, cell structure and function, cell division, tissues, biomolecules,
photosynthesis, organism behaviors, plant and animal preservation, classification of organism
and biodiversity, laboratories that are related to the contents in 130003106 Integrated Biology
130003108

ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(General Physics for Scientist II)
วิชาบังคับก่อน: 130003103 ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
Prerequisite: 130003103 General Physics for Scientist I
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเลกตริก ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา
กฎของบิโอต์-ซาวารต์ กฎของแอมแปร์ สารแม่เหล็ก วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอกนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของ
คลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสีของ
วัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
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Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, potential, dielectric materials,
capacitor, inductor, Biot-Savart law, Ampere ‘s law, magnetic materials, alternating current circuit
and basics electronics, properties of waves, reflection, refraction, interference, diffraction,
geometrical optics, optical instruments, black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s
scattering, X-rays, hydrogen atom, duality, many electrons atoms, structure of nucleus,
radioactivity, nuclear reactions
130003109

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
1(0-3-1)
(General Physics for Scientist Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน: 130003104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
130003108 ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130003104 General Physics for Scientist Laboratory I
130003108 General Physics for Scientist II or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 130003108
ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
All experiments are corresponded to the course of 13003108 General Physics for
Scientist II
130003110

คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist II)
วิชาบังคับก่อน: 130003105 คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
Prerequisite: 130003105 Mathematics for Scientist I
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจากัดเขต การหาความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิด
จากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการ
ประยุกต์ อินทิกรัล สองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ ลาดับและอนุกรม การทดสอบการลู่เข้ า อนุกรรม
กาลั ง อนุ ก รมแมคลอริ น อนุ กรมเทย์ เ ลอร์ อนุก รฟูเ รีย ร์ และโปรแกรมคอมพิว เตอร์เ ชิง คณิต ศาสตร์ ส าหรั บ
นักวิทยาศาสตร์ 2
Improper integrals, applications of definite integrals: arc length, surface of
revolution, volume of revolution, limit and continuity of functions of several variables, partial
differentiation and applications, double and triple integrals and their applications, sequences
and series, tests for convergence, power series, Maclaurin series, Taylor series, Fourier series and
mathematical computer programming for scientist II.
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130013001

ชีวเคมีทั่วไป
3(2-2-5)
(General Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก หลักการของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม หลักเกณฑ์
กลางของชีววิทยาโมเลกุลและการควบคุม การบูรณาการชีวเคมีในชีวิตประจาวัน ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีวเคมีที่
เกี่ยวข้อง
Cell structures and functions, cell division, tissues, introduction to biomolecules
and cell biochemistry, photosynthesis, cellular respiration, reproduction and development,
concepts in heredity and molecular genetics, evolution, organism behaviors, biodiversity
130013002

มนุษย์ ระบบนิเวศ และธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Human, Ecosystem and Nature)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงาน ห่วง
โซ่ อ าหารและปิ ร ามิ ด อาหาร
ระบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพในท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Concepts in ecology, relationship between organisms and environment, energy
flow, food chain and food pyramid, ecosystem and biodiversity in local area, natural resource
conservation, human activities impact on ecosystem and nature, participation in environmental
problems solving, field trips
130013003

โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Software)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความรู้เบื้องต้นของโปแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การวาดกราฟ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในวิชาแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์
Introduction to mathematical programming, plotting graph, using software to
solve mathematical problems in calculus, linear algebra and differential equations
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130013004

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Introductory Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันมูลฐาน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเลขยก
กาลัง ฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา สมการและ
อสมการ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
Set, Logics, relations and functions, elementary functions; trigonometric functions;
exponential functions; logarithmic functions, analytic geometry and conic sections; circle;
parabola; hyperbola, equality and inequality, matrices and determinants and introduction to
graph theory.
130013005

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction Statistics for Research)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงทาง
สถิติ การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และ
การถดถอย
Introduction of statistics, measures of central tendency, measures of dispersion,
probability, statistical distributions, sampling distribution, estimation, hypothesis testing, analysis
of variance, correlation and regression.
130013006

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ระเบียบวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสาร ธาตุและสารประกอบ กรดเบส โลกและ
สิ่งมีชีวิต อาหารและโภชนาการ
แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์เบื้องต้น พลังงานในชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ
Scientific method, matter and its properties, element and compound, acid and
base, earth and living organisms, food and nutrition, force and motion, introduction to
astronomy, energy in daily life, science and national development
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130013201

หลักเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
(Principles of Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
ทฤษฎีและโครงสร้างของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและเคมี สเตอริโอเคมี
ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบเฮโลเจนอินทรีย์ อัลกอฮอล์ ฟี
นอล อีเธอร์ เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ฟังก์ชันของกรดคาร์บอกซิลิก อัลดีไฮด์และคีโตนและพอลิเมอร์
Theory and structure of organic compounds, nomenclature, physical and
chemical properties, stereochemistry, reaction and mechanism of hydrocarbon compounds,
organohalogen compounds, alcohols, phenol, ethers, amines, carboxylic acids, functional
derivatives of carboxylic acids, aldehydes and ketones and polymers
130013202

ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
(Principles of Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130013201 หลักเคมีอินทรีย์ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130013201 Principles of Organic Chemistry or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายวิชา 130013201 หลัก

เคมีอินทรีย์
All experiments are corresponded to the course of 130013201 Principles of
Organic Chemistry
130013203

หลักจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
(Principles of Microbiology)
วิชาบังคับก่อน 130003106 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
Prerequisite: 130003106 Integrated Biology
ชนิดและการจัดหมวดหมู่จุลินทรีย์ สันฐานวิทยาของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ การเจริญ
และการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึมและชีวเคมีในเซลล์จุลินทรีย์ หลักการเบื้องต้นทางพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
ความสาคัญและบทบาทของจุลินทรีย์ การแยกและตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน การ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร การแพทย์ และเทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ
Types and classification of microorganisms, microbial morphology, microbial
physiology, growth and reproduction, metabolism and microbial biochemistry, basic concepts in
microbial genetics, significances and roles of microorganisms, Isolation and determination of
microorganisms, response of immune systems, applications of microorganisms including industry,
food, medicine and bioremediation technology
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130013204

ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
(Principles of Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130003203 หลักจุลชีววิทยา หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130003203 Principles of Microbiology or co-requisite
ชนิดของจุลินทรีย์
การเตรียมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์
การจากัดและการควบคุมประชากร
เชื้อจุลินทรีย์ การแยกและถ่ายเชื้อจุลินทรีย์โดยไม่ให้มีเชื้ออื่นปะปน สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ การแจงนับ
จุลินทรีย์ การย้อมสีแบคทีเรีย การวัดการเจริญของแบคทีเรีย การศึกษาราที่พบบ่อยในสิ่งแวดล้อม แหล่งที่อยู่ของ
จุลินทรีย์ตามธรรมชาติในร่างกาย ดิน น้า และอากาศ การตรวจคุณภาพน้าโดยวิธีทางจุลชีววิทยา ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 130013203 หลักจุลชีววิทยา
Types of microorganisms, culture media preparation, sterilization and inhibition of
microorganisms, microbial isolation and aseptic techniques, microbial morphology, enumeration
of microorganisms, bacterial staining, determination of bacterial growth, examination of common
environmental fungi, natural habitats of microorganisms including human body, soil, water and
air, microbiological examination of water, laboratories that are related to the contents in
130013203 Principles of Microbiology
130013205

หลักเคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Principles of Analytical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
หลักการทางสถิติสาหรับเคมีวิเคราะห์
การสุ่มเก็บสารตัวอย่าง
การเทียบมาตรฐาน
กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์ วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเทคนิคแกรวิเมตริกและเทคนิคการไทเทรต โดยเน้นการ
วิเคราะห์
แกรวิเมตริกแบบตกตะกอน การไทเทรตด้วยปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาการตกตะกอนปฏิกิริยาการ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน การวิเคราะห์ด้วยเคมีไฟฟ้า เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
โครมาโตกราฟี
Statistics for analytical chemistry, sampling, standardization and calibration,
process in analytical chemistry, quantitative analysis in gravimetric method and titration
techniques focusing on precipitation gravimetry, acid-base, precipitation, complex-formation and
oxidation-reduction electrochemical method, chromatographic techniques
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130013206

ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์
1(0-3-1)
(Principles of Analytical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130013205 หลักเคมีวิเคราะห์ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130013205 Principles of Analytical Chemistry or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายวิชา 130013205 หลัก

เคมีวิเคราะห์
All experiments are corresponded to the course of 130013205 Principles of
Analytical Chemistry
130013207

คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Scientists)
วิชาบังคับก่อน: 130003105 คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
Prerequisite: 130003105 Mathematics for Scientist I
ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การวาดภาพ การแก้ปัญหาทางเคมี
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป สมการเชิงอนุพันธ์ การหาคาตอบประกอบและคาตอบเฉพาะ การประยุกต์ของ
สมการเชิงอนุพันธ์
Introduction to Mathamatical Programing, Ploting graph, Using software to solve
problems in chemical analysis, Differential equations, Complementary and particular solutions,
The applications of differential equations.
130013208

เคมีของน้าและน้าเสีย
3(3-0-6)
(Chemistry of Water and Wastewater)
วิชาบังคับก่อน: 130013205 หลักเคมีวิเคราะห์
Prerequisite: 130013205 Principles of Analytical Chemistry
ลักษณะของน้าและน้าเสีย แหล่งที่มาและพารามิเตอร์สาหรับตรวจวัด มาตรฐานของน้าและน้า
เสีย การเก็บและรักษาตัวอย่างน้าและน้าเสีย บทบาท หลักการและวิธีการวิเคราะห์ของพารามิเตอร์ทางกายภาพ
และพารามิเตอร์ทางเคมี การประยุกต์ใช้ข้อมูลของพารามิเตอร์เหล่านี้ในงานสิ่งแวดล้อม
Characteristics of water and wastewater, sources and parameters for monitoring,
standard of water and wastewater, sample collection and preservation, role, principles and
analytical methods of physical parameters and chemical parameters, data application of these
parameters to environmental work
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130013209 ปฏิบัติการเคมีของน้าและน้าเสีย
1(0-3-1)
(Chemistry of Water and Wastewater Laboratory)
วิชาบังคับร่วม: 130013208 เคมีของน้าและน้าเสีย หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130013208 Chemistry of Water and Wastewater or co-requisite
ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 130013208 เคมีของน้าและน้าเสีย ทาการทดลอง
วิเคราะห์ทั้งพารามิเตอร์ทางกายภาพและพารามิเตอร์ทางเคมี
Lab experiments which are consistent with the content of 130013208 Chemistry
of Water and Wastewater, Lab analysis of physical parameter and chemical parameter
130013210

หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Principles of Physical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130013101 Fundamentals of Chemistry
เคมีควอนตัม สเปคโทรสโกปีของโมเลกุล ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง หลักของฟังก์ชันสภาวะ
กฎของอุณหพลศาสตร์ เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี กระบวนการผันกลับได้และเอนโทรปี พลังงานอิสระของ
กิบบส์ ฟูกาซิตีและแอคติวิตี การเปลี่ยนสภาวะ กฎเฟสของกิบบส์ เฟสไดอะแกรม เคมีนิวเคลียร์ เคมีไฟฟ้า
สมบัติของสารบริสุทธิ์
Quantum chemistry, molecular spectroscopy, ideal gas and real gas, principle of
state function, law of thermodynamics, enthalpy and themochemistry, reversible process and
entropy, Gibb’s free energy, fugacity and activity, change of state, Gibb’s phase rule, phase
diagram, nuclear chemistry, electrochemistry
130013211

การคานวณขั้นต้นในวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Basic Calculation in Chemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การคานวณเบื้องต้นของวิศวกรรมเคมี การคานวณอัตราส่วนของสมการเคมีและสมดุลมวลสาร
การหมุนเวียน การไหลผ่าน การปล่อยออก ก๊าซ ไอ ของเหลวและของแข็ง การเปลี่ยนวัฏภาค สมดุลพลังงาน
สภาวะไม่สม่าเสมอของสมดุลมวลสารและพลังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลขและการคานวณเชิงสัญลักษณ์
สาหรับการคานวณขั้นต้นของวิศวกรรมเคมี
Introduction to chemical engineering calculations, stoichiometry and material
balances calculation, recycling, bypassing, purging, gases, vapors, liquids and solids, phase
change, energy balances, unsteady-state material and energy balances, numerical and
computational symbolic programing for basic calculation in chemical engineering
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130013212

การเขียนแบบกระบวนการ
2(1-2-3)
(Process Drawing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การเขียนแบบเบื้องต้น เส้น มาตราส่วน การกาหนดภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพตัด การเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบท่อ สัญลักษณ์ในแบบท่อ การออกแบบท่อในโรงงานข้อมูลและรายละเอียดในการ
ออกแบบวิศวกรรมเคมี วัสดุที่ใช้ในการสร้าง ระบบท่อและวาล์วเขียนแบบอุตสาหกรรมพื้นฐานงานเขียนแบบและ
มาตรฐานการเขียนแบบ การฉายภาพ ภาพฉายและการเขียนภาพสามมิติ การกาหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ
ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การเขียนแบบภาพประกอบแยกชิ้นและภาพประกอบร่วม ภาพคลี่
พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Basic drawing and standard, orthographic projection, orthographic drawing and
pictorial drawings, dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development,
freehand sketches, detail and assembly drawings, basic computer-aided drawing
130013301

การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
3(3-0-6)
(Instrumental Method for Analysis)
วิชาบังคับก่อน: 130013205 หลักเคมีวิเคราะห์
Prerequisite: 130013205 Principles of Analytical Chemistry
หลักการทางานและวิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและในงานอุตสาหกรรม ได้แก่
สเปกโทรสโกปีของการดูดกลืนและคายพลังงานของอะตอม สเปกโทรสโกปีของแสงอัลตร้าไวโอเลตและแสงที่ตา
มองเห็นได้ สเปกโทรสโกปีของการเรืองแสงของโมเลกุล เครื่องมือทางความร้อน เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า เครื่องมือ
โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟี
Principle and method of analytical instrument in chemical laboratory and
industries such as atomic absorption - emission spectroscopy, UV-visible spectroscopy,
fluorescence, thermal analysis, electrochemical analysis, high performance liquid
chromatograpraphy, gas chromatography
130013302

ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
1(0-3-1)
(Instrumental Method for Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130013301 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130013301 Instrumental Method for Analysis or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายวิชา 130013301 การ
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
All experiments are corresponded to the course of 130013301 Instrumental
Method for Analysis
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130013303

อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Process Industries)
วิชาบังคับก่อน: 130013211 การคานวณขั้นต้นในวิศวกรรมเคมี
Prerequisite: 130013211 Basic Calculation in Chemical Engineering
กระบวนการการผลิ ตและแปรรูป ในอุต สาหกรรม วัต ถุดิ บและผลิ ต ภัณ ฑ์ ปฏิ กิริ ยาเคมีแ ละ
พลังงานในกระบวนการผลิต มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพอลิเมอร์และพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสาอาง อุตสาหกรรมน้าตาล
อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์
Production and processing in industry, raw material and product, chemical
reaction and energy in process, industrial pollution, metal industry, petroleum and
petrochemical industry, polymer and plastic industry, food pharmaceutical and cosmetic
industry, sugar refinery, pulp and paper industry, cement industry
130013304

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3(3-0-6)
(Solid and Hazardous Wastes Management)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐานและ
130013203 หลักจุลชีววิทยา
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry and
130013203 Principles of Microbiology
นิยามและการจาแนกประเภทขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แหล่งกาเนิดและองค์ประกอบ
การรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง การคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่ การกาจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Definitions and classifications of solid and hazardous wastes, sources and
compositions, collection, transfer and transportation, separation, recycling, disposal of solid and
hazardous wastes, laws and regulations relating to solid and hazardous wastes
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130013305

ปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1(0-3-1)
(Solid and Hazardous Wastes Management Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130013304 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายหรือเรียน
ร่วมกัน
Prerequisite: 130013304 Solid and Hazardous Wastes Management or co-

requiste
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ค่าความร้อนของขยะมูล ฝอยและของเสี ยอันตราย
ปฏิบัติการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิชา 130013304 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
Physical, chemical, and biological properties, heating value of solid and hazardous
wastes, experiments related to the contents in 130013304 Solid waste and Hazardous Waste
Management
130013306

กระบวนการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Wastewater Treatment Process)
วิชาบังคับก่อน: 130013208 เคมีของน้าและน้าเสีย
Prerequisite: 130013208 Chemistry of Water and Wastewater
ลั ก ษณะน้ าเสี ย อุ ต สาหกรรม แหล่ ง ก าเนิ ด กฎ ระเบี ย บและมาตรฐานน้ าทิ้ ง อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีทางกายกายภาพ เคมี และชีวภาพสาหรับกระบวนการขั้นต้นและ
ขั้นที่สอง การบาบัดและกาจัดสลัดจ์ การจัดการและควบคุมมลพิษน้าในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial wastewater characteristics, sources, laws, regulations and standards of
industrial effluent, industrial wastewater treatment technologies by physical, chemical and
biological methods for primary and secondary processes, sludge treatment and disposal, water
pollution control and management in industries
130013307

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
3(3-0-6)
(Unit Operation I)
วิชาบังคับก่อน : 130013211 การคานวณขั้นต้นในวิศวกรรมเคมี
Prerequisite : 130013211 Basic Calculation in Chemical Engineering
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน หม้อไอน้า เครื่องควบแน่น อุปกรณ์การถ่ายโอนมวลแบบแพค
คอลัมน์ และเพลทคอลัมน์ การกลั่น การดูดซึม การชะล้าง การระเหย และการตกผลึก
Heat exchanger, boiler, condenser, mass transfer equipment i.e. packed column
and plate column, distillation, absorption, desorption, leaching, evaporation and crystallization
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130013308

การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Pollution Control
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประเภทและแหล่ ง ก าเนิ ด ของสารมลพิ ษ อากาศ ผลกระทบมลพิ ษ อากาศต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้ อม กฎระเบี ย บและมาตรฐานการควบคุมมลพิษ ทางอากาศ การตกสะสมของฝนกรดและผลกระทบ
การเกิ ด ช่ อ งโหว่ ข องโอโซน สภาวะโลกร้ อ นและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล
ทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อทานายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ การตรวจวัดสารมลพิษ
ทางอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ เทคนิคการควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การจัดการ
คุณภาพอากาศ
Types and sources of air pollutant, effect of air pollution on health and
environment, air pollution control regulations and standards, deposition of acid rain and its
impact, ozone depletion, global warming and climate change, applications of meteorological
data for predicting fate and transport of air pollutants in the atmosphere, measurement of air
pollutants, sampling and analysis, techniques for control of emissions of particulates and
gaseous pollutants, air quality management
130013309

ปฏิบัติการการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1(0-3-1)
Air Pollution Control Laboratory
วิชาบังคับร่วม:
130013308 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
Co-requisite:
130013308 Air Pollution Control
ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 130013308 การควบคุมมลพิษอากาศ เช่นการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ และการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาพวกก๊าซ
Lab experiments which are consistent with the content of 130013308 Air
Pollution Control, Example: measurement of particulate matter in ambient air and measurement
of gases
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130013310

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
3(3-0-6)
(Unit Operation II)
วิชาบังคับก่อน: 130013307 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
Prerequisite: 130013307 Unit Operation I
การปรับความชื้น การอบแห้ง การสมดุลพลังงานในระบบที่มีการไหล ปั๊ม การส่งถ่ายและการ
แยกอนุภาคของแข็งโดยกลไกทางกลศาสตร์ของไหล การบด/ลดขนาด การตกตะกอนและฟลูอิไดเซชัน
Humidification and dehumidification, drying, energy balance in flowing system,
pump, particulate solid flow and separation through fluid mechanics, size reduction,
sedimentation and fluidization
130013311

ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
1(0-3-1)
(Unit Operation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 130013310 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite: 130013310 Unit Operation II or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา 130013307
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 และ 130013310 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
Lab experiments which are consistent with the content of 130013307 Unit
Operation I and 130013310 Unit Operation II
130013312

สถิติและการวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
(Statistics and Experimental Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความน่าจะเป็นและสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแคร์การใช้หลักการทางสถิติในการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วางแผน และวิเคราะห์ผลการทดลอง
Probability and statistics, analysis of variance, regression and correlation,
chi–square test, statistical principles in experimental designs and data analysis, computer
software for experimental planning and result analysis
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130013313

สัมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะ และ/หรือต้องผ่านกลุ่มวิชาแกนไม่น้อยกว่า
54 หน่วยกิต
Prerequisite: Faculty permission and/or core courses must be completed at
least 54 credits
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และ
งานวิจัยต่างๆ ประสบการณ์ในแวดวงวิชาการ จากการค้นคว้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือจากแหล่งอื่นๆ
ตลอดจนสามารถนาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างมีระบบ
Study of interesting topics in the field of industrial chemical process and other
areas of research, experiences in the academic research journals or other sources, and
systematically academic report presentation.
130013314

การฝึกงาน
0(0-150-0)
(Training)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็ น ชอบของคณะ และ/หรื อ ต้ อ งผ่ า นกลุ่ ม วิ ช าแกนไม่ น้ อ ยกว่ า
54 หน่วยกิต
Prerequisite: Faculty permission and/or core courses must be completed at least

54 credits
นักศึกษาออกฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน ที่
ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมเคมี สิ่งแวดล้อมหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีฝ่ายการผลิตในส่วนของโรงงาน
และ/หรือฝ่ายวิเคราะห์ทดสอบในส่วนของห้องปฏิบัติการ 150 ชั่วโมงขึ้นไป
Internship in industries, government, state enterprises or other parties involved
testing and laboratory of chemistry at least 150 hours
130013401

สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar II)
วิชาบังคับก่อน: 130013313 สัมมนา 1
Prerequisite: 130013313 Seminar I
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และ
งานวิจัยต่างๆ ประสบการณ์ในแวดวงวิชาการ จากการค้นคว้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือจากแหล่งอื่นๆ
ตลอดจนสามารถนาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างมีระบบ
Study of interesting topics in the field of industrial chemical process and other
areas of research, experiences in the academic research journals or other sources, and
systematically academic report presentation.
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130013901

โครงงานพิเศษ 1
3(0-6-3)
(Special Project I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะ และ/หรือต้องผ่านกลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
Prerequisite: Faculty permission and/or core courses must be completed at
least 78 credits
การจัดทาโครงงานพิเศษทางด้านทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึก
ให้นักศึกษามีประสบการณ์เกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลการเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย การทาวิจัยและการเขียนรายงาน
ผลงานวิจัยพร้อมนาเสนอต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
Students have to propose special project in industrial chemical process and
environment in order to have experience in searching for information, proposing topics of special
project, researching and writing a report, giving a presentation of research work to academic
staffs of the field
130013902

โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับก่อน: 130013901 โครงงานพิเศษ 1
Prerequisite : 130013901 Special Project I
โครงงานพิเศษ 2 เป็นการดาเนินงานที่ต่อเนื่องจากโครงงานพิเศษ 1 หรือตามที่สาขาวิชากาหนด
Special project II is continuingly carried out from special project I or following the
permission of academic staffs of the field
130013903

สหกิจศึกษา 1
3(0-15-3)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็ น ชอบของคณะ และ/หรื อ ต้ อ งผ่ า นกลุ่ ม วิ ช าแกนไม่ น้ อ ยกว่ า
78 หน่วยกิต
Prerequisite: Faculty permission and/or core courses must be completed at
least 78 credits
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรมต้องเรียนมาเล้ว 30 ชั่วโมง การทา
โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การกากับและดูแลโดยผู้ชานาญการประจาสถาน
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษาต้องเขียนรายงานความก้าวหน้าและนาเสนอต่อสาขาวิชา
Preparing before training in industry at least 30 hours, researching in industrial
factory to solve problems or to develop products under supervisions of factory specialist and
advisor from the field of study, student has to write their progress report and give their
presentations to the supervisors.
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130013904

สหกิจศึกษา 2
6(0-30-6)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับก่อน: 130013903 สหกิจศึกษา 1
Prerequisite: 130013903 Co-operative Education I
การดาเนินงานที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 1 เมื่อจบโครงการวิจัย นักศึกษาต้องเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และนาเสนอผลงานต่อผู้ชานาญการประจาสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
Co-operative study II is continuingly carried out from co-operative study I, student
has to write a completed report and give a presentation of their works to factory specialist and
advisor from field of study.
130013501

กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum and Natural Gas Processing)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
การกาเนิด การสารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบ องค์ประกอบและสมบัติของก๊าซ
ธรรมชาติและน้ามันดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้แยกที่หลุมผลิต กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบ
แบบ 2 เฟส และ 3 เฟส การปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบ คุณลักษณะและสมบัติของผลิตภัณฑ์
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติที่โรงแยกก๊าซ กระบวนการแยกน้ามันดิบที่โรงกลั่น การขนส่งและการกักเก็บ
Origins and exploration of natural gas and crude oil, compositions and properties
of natural gas and crude oil, field equipment and separation, two-phase gas-oil separation,
three-phase oil-water-gas separation, natural gas and crude oil treatment, product specifications,
natural gas separation and processing, crude oil separation and refinery, transportation and
storage
130013502

เทคโนโลยีปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petrochemical Technology)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
กระบวนการแยกปิโตรเลียมและการทาให้บริสุทธิ์
กระบวนการแปรรูปและกระบวนการขั้น
ต่อเนื่องของปิโตรเลียม กระบวนการแคร๊กกิง กระบวนการรีฟอร์มมิง กระบวนการโค้กกิง
กระบวนการ
แอลคีเลชัน กระบวนการไอโซเมอไรเซชัน และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
Petroleum separation and refinery, petroleum conversion and down-stream
process i.e. catalytic cracking process, reforming process, coking process, alkylation process,
isomerization process and pretreatment process
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130013503

กระบวนการเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
(Catalysis)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
หลักการและความสาคัญของตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการเร่งปฏิกิริยา
การดูดซับและ
ไอโซเทอร์มของการดูดซับ พื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผิว อัตราเร็วและแบบจาลอง
จลศาสตร์ของปฏิกิริยาคะตะไลซิส กลไกการเกิดปฏิกิริยา ความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา การเลือกเกิดผลิตภัณฑ์
ของตัวเร่งปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพและการนากลับมาใช้ใหม่ของตัวเร่งปฏิกิริยา การเตรียมและศึกษาสมบัติของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในอุตสาหกรรม และการผลิตพลังงาน
Principles and importance of catalysts, catalysis, adsorption and adsorption
isotherm, catalyst surface and surface catalysis, rates and kinetic models of catalytic reaction,
catalytic mechanism, activity and selectivity of catalyst, catalyst deactivation and regeneration,
catalyst preparation and characterization, application of heterogeneous catalyst in industry and
energy production
130013504

การกัดกร่อน
3(3-0-6)
(Corrosion)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
ความรู้พื้นฐานของการกัดกร่อน ในแง่ของเคมีไฟฟ้า สภาวะแวดล้อมและโลหะวิทยา รูปแบบ
ของการกัดกร่อนชนิดต่างๆ การทดสอบอัตราการเกิดการกัดกร่อนโลหะ โลหะเจือ อโลหะ พลาสติก และสารอื่น
การป้องกันการกัดกร่อน การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม การปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อม การออกแบบให้เหมาะสม
การป้องกันเชิงเคมีไฟฟ้า การเคลือบผิว
Fundamentals of corrosion related to electrochemistry, environment and
metallurgy, forms of corrosion, corrosion rate testing of metal, metal alloy, nonmetal, plastic
and others, corrosion protection selection of proper materials, environmental conditioning,
design modification, electrochemistry protection, surface coating
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130013505

เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: 130013201 หลักเคมีอินทรีย์
Prerequisite: 130013201 Principles of Organic Chemistry
ความรู้พื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาและกลไกการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์ สภาวะในการพอลิเมอไรเซชัน น้าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของ
น้าหนักโมเลกุล การวิเคราะห์น้าหนักโมเลกุล การวิเคราะห์ทางเคมีของพอลิเมอร์เบื้องต้น
Basic principles of polymer chemistry, structure and properties of polymer,
polymerization/copolymerization reactions and mechanisms, polymerization conditions,
molecular weight and molecular weight distributions of polymer, molecular weight
determination, chemical analysis of polymers in preliminary
130013506

เทคโนโลยีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Technology)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
วัสดุศาสตร์ของพลาสติก ประเภทและชนิดของพลาสติก คุณสมบัติทางกล และทางฟิสิกส์ของ
พลาสติกชนิดต่างๆ การทดสอบคุณสมบัติทางกล กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หลักการ
ทางานของเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ การทาพลาสติกรีไซเคิล
Material science of plastics, type of plastics, plastic additives, mechanical and
physical properties, mechanical testing, plastic processing, processing technology and machinery,
recycling of plastics
130013507

เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
(Rubber Technology)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของยางชนิดต่างๆ
กระบวนการผลิตยางดิบ ประเภทของยางดิบ มาตรฐานของยางดิบ สารเคมีสาหรับยาง เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์
ยาง การออกสูตรยาง กระบวนการผสมและแปรรูปยาง การทดสอบสมบัติยางและผลิตภัณฑ์ยาง การนายาง
กลับมาใช้ใหม่
Natural rubber and synthetic rubber, molecular structure, properties and
applications of rubbers, rubber processing, types of raw rubber, rubber additives, vulcanization
technology, rubber compounding, mixing, rubber processing, physical testing of rubbers and
rubber products, recovery of rubber
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130013508

ความปลอดภัยและการควบคุมของเสียอันตรายในโรงงาน
3(3-0-6)
(Industrial Safety and Hazardous Watse Control)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี อุบัติเหตุจากสารเคมี การเก็บรักษาและการป้องกันอันตราย
จากสารเคมี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี อันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพ การแพร่กระจายของสารเคมีใน
บรรยากาศ การติดไฟและการระเบิด ความไม่เสถียรของสารเคมี ปฏิกิริยาที่ไม่สามารถควบคุมได้ อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลจากสารเคมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการของเสียจากสารเคมี
Safety in the use of chemicals, accident from chemicals, storage and prevention
hazardous from chemicals, laws related to chemicals, chemicals hazards to health, dispersion of
chemicals in atmosphere, fire and explosion, instability of chemicals, uncontrolled reaction,
personal protective equipment from chemicals, risk assessment, hazardous chemical waste
management
130013509

มาตรฐาน ISO
3(3-0-6)
(ISO Standards )
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการเบื้องต้นของมาตรฐาน ISO หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด ขอบเขต การตรวจสอบ การวิเคราะห์
ตามมาตรฐาน ISO มาตรฐาน ISO9000 มาตรฐาน ISO14000 มาตรฐาน ISO18001 มาตรฐาน ISO อื่นๆ
Principles of ISO standards, policy, requirement, scope, inspection, analysis of ISO
standards, ISO9000, ISO14000, ISO18001 and others
130013510

การศึกษาการทางานและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Work Study and Quality Assurance in Industry)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การศึ ก ษาการท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เวลาและการเคลื่ อ นไหว แผนภู มิ แ สดงการควบคุ ม
กระบวนการผลิต แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร แผนภูมิไซโม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างงาน
พื้นฐานการจัดการการควบคุมคุณภาพ สถิติและความน่าจะเป็นเพื่อการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์เหตุและผล
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิควบคุม การปรับปรุงคุณภาพด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
Work study of time and motion, process control chart, man and machine chart,
Simo chart, sampling theory, introduction to quality control management, statistic and
probability for quality control, cause and effect analysis for improving a process with control
charts, improvement of quality by quality control tools
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130013598

เรื่องคัดเฉพาะด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Industrial Chemical Process I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบจากคณะ
Prerequisite: Faculty Permission
การศึกษาในหัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
Studies on interesting selected topics related to chemical process industries

130013599

เรื่องคัดเฉพาะด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี 2
1(1-0-2)
(Selected Topics in Industrial Chemical Process II)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบจากคณะ
Prerequisite: Faculty Permission
การศึกษาในหัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
Studies on interesting selected topics related to chemical process industries

130013601

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
สาเหตุและผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม การนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ การ
ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ และเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
Causes and impact of environmental pollution, environmental technology
implementation, applications including wastewater treatment technology, air pollution control
technology and solid and hazardous wastes management technology
130013602

กระบวนการผลิตน้าสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Water Supply Treatment Process)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
น้าดิบ คุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพน้า เทคนิคการผลิตน้าประปาและน้าใช้สาหรับอุตสาหกรรม
การใช้ตะแกรงดัก การสร้างตะกอนและการรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การเกาะติดผิว
การแลกเปลี่ยนอิออน กระบวนการเมมเบรน การเติมและไล่ก๊าซออกจากน้า การกาจัดความกระด้าง การกาจัด
เหล็กและแมงกานีส การปรับ pH
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Sources of water supply, water quality, water standards, water supply treatment
techniques for industry: screening, coagulation and flocculation, sedimentation, filtration,
disinfection, adsorption, ion exchange, membrane process, aeration and deaeration, softening,
iron and manganese removal, pH adjustment
130013603

เทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioremediation Technology)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน และ
130013203 หลักจุลชีววิทยา
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry and
130013203 Principles of Microbiology
หลักการของเทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ
กระบวนการการย่อยสลายทางชีวภาพของสาร
มลพิษโดยพืชและจุลินทรีย์ การบาบัดสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยการกระตุ้นทางชีวภาพ การเติมจุลินทรีย์เพื่อ
บาบัดสารปนเปื้อน เทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพด้วยกระบวนการแบบ in situ และ ex situ กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
Concepts in bioremediation, biological processes of pollutant degradation by
plants and microorganisms, biostimulation, bioaugmentation, in situ and ex situ bioremediation
technology, related case studies.
130013604

การลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3(3-0-6)
(Waste Minimization and Utilization)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน และ
130013203 หลักจุลชีววิทยา
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry and
130013203 Principles of Microbiology
แหล่งกาเนิดและลักษณะเฉพาะของของเสีย การลดการเกิดของเสีย ณ แหล่งกาเนิด หลักการนา
ของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์กรณีศึกษาและการประยุกต์เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ตามสภาพความเป็นจริง
Sources and specific characteristics of wastes, waste minimization at source,
principle of waste utilization, case studies and real-time applications
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130013605

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน: 130013304 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
130013306 กระบวนการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม และ
130013308 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
Prerequisite: 130013304 Solid and Hazardous Wastes Management and
130013306 Industrial Wastewater Treatment Process and
130013308 Air Pollution Control
หลักการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆ การติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโครงการ แนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา
Principles of environmental impact assessment, study on environmental quality,
natural resources and health impact of development projects, monitoring on environmental and
health impact of development projects, report guidelines for environmental impact assessment
(EIA/EHIA), laws and regulations, case studies
130013606

เทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology for Environment)
วิชาบังคับก่อน: 130003101 เคมีพื้นฐาน
Prerequisite: 130003101 Fundamentals of Chemistry
เทคโนโลยีสะอาด การประเมินการเกิดของเสีย การจัดทาทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดและการ
ดาเนินการตามทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและปริมาณการเกิดของเสีย การ
ประเมินผลการดาเนินงานเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา
Clean technology, waste auditing, generation and implementation of clean
technology options, reduces the consumption of resources and the generation of wastes,
evaluation of implementing clean technology options, case studies
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130013607

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Quality Monitoring)
วิชาบังคับก่อน: 130013205 หลักเคมีวิเคราะห์
Prerequisite: 130013205 Principles of Analytical Chemistry
การออกแบบการเก็บตัวอย่าง เทคนิคการเก็บข้อมูล การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการแปรผล
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของน้าและน้าเสีย อากาศ ดิน ดินตะกอน เสียงและความสั่นสะเทือน ขั้นตอนการรายงานการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อบังคับ กฎหมาย มาตรฐานและเกณฑ์กาหนดที่เกี่ยวข้อง
Sampling design, techniques for data collection, measurement, data analysis and
interpretation of environmental samples of water and wastewater, air, soil, sediment, noise and
vibration, procedure to report environmental quality monitoring in accordance with the laws,
regulations, standards and relevant criteria
130013608

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Occupational Health and Safety in Industry)
วิชาบังคับก่อน: 130003106 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
130013208 เคมีของน้าและน้าเสีย
Prerequisite: 130003106 Integrated Biology
130013208 Chemistry of Water and Wastewater
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยากับอาชีวอนามัย สุขศาสตร์และ
การยศาสตร์ โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบอาชีพ การป้องกันและควบคุม
อันตรายจากการประกอบอาชีพ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพการทางานให้ปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง
ในอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการและควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม กฎหมายด้านอาชีวอนามัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
General principles of occupational health and safety, toxicology and occupational
health, workplace hygiene and ergonomics, occupational diseases, occupational accident and
hazard, hazard prevention and control, management of safety environment and workplace, risk
assessment in occupational health and safety, industrial pollution management and control,
occupational health laws, occupational health and safety in environmental impact assessment
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130013609

นิเวศวิทยาและทรัพยากรทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Ecology and Resources
วิชาบังคับก่อน: 130003106 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
Prerequisite: 13003106 Integrated Biology
หลักการทางนิเวศวิทยา โครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศ วัฏจักรชีวธรณีเคมี
ห่วงโซ่อาหารและปิรามิดอาหาร นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล สถานภาพของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่น
วิธีการแก้ปัญหาและควบคุมมลพิษของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทะเล การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเล กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Principles in ecology, physical and biological structure of ecosystem,
biogeochemical cycle, food chain and food pyramid, population ecology, communication
ecology, marine and coastal ecology, marine and coastal resources, situation of local marine
ecosystem and resources, solving and controlling methods of marine and coastal ecosystem,
management and conservation of marine and coastal resources, related case studies
130013698

เรื่องคัดเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Environment I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบจากคณะ
Prerequisite: Faculty Permission
การศึกษาในหัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
Studies on interesting selected topics related to environment

130013699

เรื่องคัดเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 2
1(1-0-2)
(Selected Topics in Environment II)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบจากคณะ
Prerequisite: Faculty Permission
การศึกษาในหัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
Studies on interesting selected topics related to environment
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140103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบท
สนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะ
เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general journals.
Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning
Center (SALC) and through e-Learning.
140103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน: 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite: 140103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบท
สนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างไม่ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in order
to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary and
grammatical structures through conversations, academic and general journals. Writing complex
sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through
e-Learning to promote life-long learning.
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140103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 140103002 English II
ทักษะการออกเสี ยงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน การแนะนาตนเอง
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skill in pronunciation and speaking skill for communication in
dailylife. Self introduction, describing things, and expressing opinions.
140103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน: 140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite: 140103016 English Conversation I
ทัก ษะการออกเสี ย งและการพู ดในระดับ โครงสร้ างประโยคที่ ซับ ซ้อ นขึ้ น เพื่อ การสื่ อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันโดยเน้นการพูด
และฟัง
Pronunciation and speaking skill with complex sentences in both prepared and
impromptu situations. English communication skills in daily life with an emphasis on speaking
and listening.
140103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน: 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite: 14010302 English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน ภาษาในการทาธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและผู้เยี่ยม
ชม การเจรจาต่อรอง การนาเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนาเสนอโครงการ
Language skills for work, writing job applications, simple business letters, memos
and minutes. Job interviews, making appointments, welcoming visitors, negotiations, describing
job positions and products. Writing, presenting, and assessing projects.
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140103019

ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
วิชาบังคับก่อน: 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite: 140103002 English II
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการทดลองโดยใช้
เอกสารอ้างอิง การนาเสนอผลงาน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing in science, writing
experiment reports with references, and presentations.
140203901

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม สั ง คมมนุ ษ ย์ แ ละการตั้ ง ถิ่ น ฐาน การจั ด ระเบี ย บสั ง คม
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
The relationship between human beings and society, human society and settlement, social
organization, culture, social institutions, social changes, social problems, and social
development.
140203902

มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
มรดกและอารยธรรมวิวัฒนาการของมรดกและอารยธรรมของชาติ การเปรียบเทียบมรดกและ
อารยธรรมของชาติกับมรดกและอารยธรรมโลก คุณค่าของมรดกและอารยธรรมของชาติ การดารงรักษามรดกและ
อารยธรรมของเรา
Heritage and civilization, the evolution of national and world heritage and
civilization, values of national heritage and civilization, preserving national heritage.
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140203903

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economics and Politics Dimension)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความสาคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงและโอกาส พลวัตรสังคม และ
การปรับตัวของสังคมไทย จริยธรรมกับการดารงชีวิตในสังคมพลวัตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Important characteristics of society, economics and politics. Development and
change of society, social dimensions, ethics and living in dynamic society to sustainable
development.
140203904

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about life
cycle in society and being good citizenship.
140203905

เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม
การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันในด้านต่างๆของมนุษย์
Fundamental economics in everyday life, e.g., consumption, investment, inflation,
deflation, financial institutions, taxation, various economic conditions, economic problems,
government direction in economic problem solving, self-adaptation to various economic
situations.
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140303102

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ศีลธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน การปฏิบัติตนเพื่อให้เป็น
ที่รักของผู้อื่น การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ส่งผลต่อความสาเร็จในหน้าที่การงาน
Ethics for the profession of engineering, morals and good conducts at work, how to
conduct oneself to be loved by others, gratitude to parents resulting in the career success
140303104

จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการทางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความขัดแย้งในการ
ทางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นา การสร้างทีมงาน และการสื่อสารในที่ทางาน
The concepts of psychology applied to work: motivation, decision-making,
problem-solving, conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building and
communication at workplace.
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความสาคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง
การเตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ การ
ประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
The significance of speech, aspects of speaking, types of speech, audience analysis,
speech writing and preparation for the presentation, the application of psychological
approaches to speech presentation, speech for different occasions, evaluation of speech, selfevaluation and evaluation of others.

60

มคอ. 2

140303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนเอง
การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา ความขั ดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม วัฒนธรรม
มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding one’s self and others’,
self - development, communication, team working, leadership, conflicts and conflict
management, society and culture, social etiquette, religious principles and application to
enhance human relations.
140303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความหมายและความสาคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิตและ
พัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความต้องการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรู้ความสามารถของตนและการ
เห็น คุณค่าในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกคู่ครอง การบริหารชี วิต การทางานที่มีความสุข และ
หลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of quality of life, basic quality of life, moral
development, need theory, the physical and mental health, perceived self-efficacy and selfesteem, creative thinking, choosing a spouse, life management, work with happiness and
dharmic principles for development of life quality.
140303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
The history of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
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140303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
The history of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
140303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
The history of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
140303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝังความรู้
ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นราแบบละติน และแบบบอลรูม
The history of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
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140303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
The history of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
140303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะพื้นฐาน
การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for competition, and
playing equipment, practice in basic skills: holding the boule, throwing, hitting and counting
points, organizing the competition programs and competition in class.

63

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
1.

2.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายอรรณพ จันทร์หอม
3230500098738
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นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ์
3101200809151

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน

ตาแหน่ง ผลงาน
ทาง
ทาง
ปี พ.ศ. วิชาการ วิชาการ

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วท.บ. (ฟิสิกส์)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

2552

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย
วท.บ. (เคมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อุตสาหกรรม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย

2550

3.

นางสาวสุรางคณา วรรภพ วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
5550500133855
ค.บ. (ฟิสิกส์)

4.

นางสาวปิยรัตน์
ตรีกิตติวงศ์
3101800151792

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,
ประเทศไทย

ปร.ด. (ปิโตรเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.ม. (ปิโตรเคมีและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
พอลิเมอร์)
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มี
หลักสูตร
อยู่เดิม
ใหม่
9
9

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 73

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 73

9

9

2552
2548

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 74

9

9

2554
2549

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 75

3

3

2549

2548

2547
มคอ. 2

สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
5

6.
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8.

9.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน

นางสาวรัชดาวัลย์ ดาลัย
1100800488935

ตาแหน่ง ผลงาน
ทาง
ทาง
ปี พ.ศ. วิชาการ วิชาการ

วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
นางสาวพรทิพย์ โรจน์ฤทัย ปร.ด. (วิทยาศาสตร์
3101600053568
และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์)
วท.บ. (เคมี)
นางสาวนฤมล สีพลไกร ปร.ด. (เทคโนโลยี
3440300867329
วัสดุ)
วศ.ม. (เทคโนโลยี
วัสดุ)
วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

2555

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ประเทศไทย

นายหัสนัยน์
สุขธัญญาวัฒน์
3251100125666

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประเทศไทย

วท.ม. (เคมี
อุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มี
หลักสูตร
อยู่เดิม
ใหม่
9
9

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 76

2552

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 76

9

9

2544
2553

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 77

3

9

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 77

3

9

2553

2549
2546
2550
2545
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
10.

11.
68
79

12.

13.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายอนุศักดิ์ บิสลาม
3809700190185
นางสาวอรวรรณ
ถนอมเกียรติ
1239900082008
นายนิติธร สุขวงค์
1329900034266
นางสาวสุรีรัตน์
ถมยาศิริกุล
3100600521471

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อส.บ. (เทคโนโลยี
ธนบุรี, ประเทศไทย
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
วท.ม. (ฟิสิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ประยุกต์)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
วท.บ. (ฟิสิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ประยุกต์)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
วท.ม. (คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ประยุกต์)
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
Ph.D. (Nuclear
Tokyo Institute of Technology,
Engineering)
Japan
วศ.ม. (วิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วิศวกรรม)

ตาแหน่ง ผลงาน
ทาง
ทาง
ปี พ.ศ. วิชาการ วิชาการ
2553

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มี
หลักสูตร
อยู่เดิม
ใหม่
3
9

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 78

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 79

3

9

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 79

9

9

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 80

9

9

2549
2554
2551
2554
2550
2553
2540
2537
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
14.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายทรงศักดิ์ พลานนท์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
Ph.D. (Chemistry)

3201000132342
69

15.

นายอัยยะ จันทรศิริ
3120100470266

16.

นางสาวจารุวรรณ
ตาฬวัฒน์
510179906441

วท.บ. (เคมี)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพ
ครู)
วท.บ. (เกียรตินิยม)
(ชีววิทยา)
ปร.ด (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
MS.C.
(Environment
Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การอาหารและ
เทคโนโลยี)

ตาแหน่ง ผลงาน
ทาง
ทาง
ปี พ.ศ. วิชาการ วิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มี
หลักสูตร
อยู่เดิม
ใหม่
9
9

University of Edinburgh,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

2554

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 80

2546
2554
2550

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 81

9

9

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

2555

อาจารย์

เอกสาร
หน้า 81

3

3

Rutgers University, USA

2541

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ประเทศไทย

2534

2549
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3.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วราพร ชนะกุล
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. Chanakul, W., Tuchinda, P., Anatachoke, N., Pohmakotr, M., Piyachaturawat,
P., Jariyawat, S., Suksen, K., Jaipetch, T., Nuntasaen, N., Reutrakul, V.
Cytotoxic alkaloids from stems, leaves and twigs of Dasymaschalon blumei.
Fitoterapia 2011, 82, 964-968.
2. Saowakon, N., Tansatit, T., Wanichanon, C., Chanakul, W., Reutrakul, V.,
Sobhon, P. Fasciolagigantica: Anthelmintic effect of the aqueous extract of
Artocarpus lakoocha. Experimental Parasitology 2009, 122, 289-298.
3. Reutrakul, V., Chanakul, C., Pohmakotr, M., Jaipetch, T., Yoosook, C., Kasisit,
J., Napaswat, C., Santisuk, T., Prabpai, S., Kongsaeree, P., Tuchinda, P. AntiHIV-1 constituents from leaves and twigs of Cratoxylumar borescens. Planta
Medica2006, 72, 1433-1435.
อาจารย์ ดร. แก้วอาภา ถาวรประเสริฐ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. K. Thavornprasert, M. Capron, L. Jalowiecki-Duhamel, O. Gardoll, M.
Trentesaux, A.-S. Mamede,G. Fang, J. Faye, N. Touati, H. Vezin, J.-L. Dubois,
J.-L. Couturier, F. Dumeignil, Highly productive iron molybdate mixed
oxides and their relevant catalytic properties for direct synthesis of 1,1dimethoxymethane from methanol, Applied Catalysis B: Environmental 145
(2014), 126-135
2. T. Kotbagi, D.-L. Nguyen, C. Lancelot, C. Lamonier, K. Thavornprasert, Z.
Wenli, M. Capron, L. Jalowiecki-Duhamel, S. Umbarkar, M. Dongare, F.
Dumeignil, Tranesterification of diethyl oxalate with phenol over sol-gel
MoO3/TiO2 catalysts, ChemSusChem 5 (2012), 1467-1473 (work in
collaboration with the University of Pune, India)
3. K. Thavornprasert, B. de la Goublaye de Ménorval, M. Capron, J. Gorney, L.
Jalowiecki-Duhamel, X. Sécordel, S. Cristol, J.-L. Dubois, F. Dumeignil,
Selective oxidation of ethanol towards high valuable products over
industrial and model catalysts, Biofuels 3 (2012), 25-34
4. K. Thavornprasert and P. Phanawadee, Effect of non-uniform temperature
distribution in a TAP microreactor on accuracy of estimated Knudsen gas
diffusivities, Kasetsart University Journal of Research in Engineering and
Technology 6 (2009), 333-345
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อาจารย์อุดมศักดิ์ บุญมีรติ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. U. Boonmelati and K. Songthanasak. (2010), A Study of Biodegradation in
Different Ratio of Municipal Solid Wastes to Biodegradable Plastic by
Composting Process. Poster Presentation, Proceedings of The 3rd
Rajamangala University of Technology National Conference, 24-26 Nov
2010, Chulabhorn Convention Center, Bangkok, Thailand.
อาจารย์ปริมา บุญถนอม
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. Saksirisampant W, Boontanom P, Mungthin M, Tan-ariya P, Lamchuan D,
Leelayoova S. 2012. Prevalence of Giardiasis and Genotypic
Characterization of Giardia duodenalis in Hilltribe Children, Northern
Thailand. Tropical Biomedicine 29(3): 331-338.
2. Boontanom P, Mungthin M, Tan-ariya P, Naaglor T, Leelayoova S. 2011.
Epidemiology of giardiasis and genotypic characterization of Giardia
duodenalis in preschool children of a rural community, central Thailand.
Tropical Biomedicine 28(1): 32-39.
3. Siripattanapipong S, Leelayoova S, Mungthin M, Thompson RCA,
Boontanom P, Saksirisamphant W, Tan-ariya P. 2011. Clonal Diversity of the
Glutamate Dehydrogenase Gene in Giardia duodenalis from Thai Isolates:
Evidence of Genetic Exchange or Mixed Infections? BMC Microbiology
11:206.
4. Siripattanapipong S, Leelayoova S, Mungthin M, Thompson RCA,
Boontanom P, Saksirisamphant W, Tan-ariya P. 2011. Determination of
discriminatory power of genetic markers used for genotyping Giardia
duodenalis. Southeast Asian J Trop Med Public Health 42(4): 233-240.
5. Boontanom P, Siripattanapipong S, Mungthin M, Tan-ariya P, Leelayoova S.
2010. Improved sensitivity of PCR amplification of glutamate
dehydrogenase gene for detection and genotyping of Giardia duodenalis in
stool specimen. Southeast Asian J Trop Med Public Health 41(2): 280-284.
อาจารย์พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. Leardkamolkarn, V.; Thongthep W.; Suttiarporn, P.; Kongkachuichai,
R.;Wongpornchai, S.; Wanavijitr, A. Chemopreventive properties of the bran
extracted from a newly-developed Thai rice: The Riceberry Food chem.
2011, 285, 978-985.
71
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2. Pripdeevech , P., Chumpolsri , W., Suttiarporn , P., Wongpornchai, S. The
chemical composition and antioxidant activities of basil from Thailand using
retention indices and comprehensive two-dimensional gas chromatography J.
Serb. Chem. Soc. 2010, 75 (11), 1503–1513
3. Suttiarporn ,P. and Wongpornchai ,S., Fractionation and Identification of
Biologically Active Compounds from Black Rice Bran, Commission on Higher
Education Congress II: “University Staff Development Consortium CHE-USDC
Congress II”, 27-29 August 2009, Dusitthani Hotel, Pattaya, Chonburi
4. Suttiarporn , P., Leardkamolkarnb ,V., Luangkamina ,S. and Wongpornchai,
S.,“Anticancer Compounds in Bran of Black Rice Cultivar Riceberry” PERCH-CIC
congress VII, 4-7 May 2011, Jomtein Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya,
Chonburi
5. Suttiarporn , P., Thongthep ,W., Leardkamolkarn , V., Luangkamin , S. and
Wongpornchai, S. “Anticancer Compounds in Bran of Black Rice Cultivar
Riceberry” RGJ Seminar “Research and Innovation in Chemistry for Sustainable
Development” 2 September 2011, University Academic Service Center
(UNISERVE), Chiangmai University, Chiangmai
6. Wongpornchai, S., Suttiarporn, P., Pitija , K., Yodpitak, S., Wasusun, A.,
Akkaravessapon, P. and Sookwong, P. “Identification Of Acylated Steryl
Glucoside In Pre-Germinated Brown Rice By LC-ESI-MS Pure and Applied
Chemistry International Conference (PACCON2012) "Chemistry Beyond
Boundaries" 11-13 January 2012, The Empress Hotels Chiang Mai, Chiang Mai
7. วัชรพงษ์ ชุมพลศรี, พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์ และสุกัญญา วงศ์พรชัย องค์ประกอบที่ให้กลิ่น
หอมในผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนที่ผลิตในประเทศไทย 2550. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
แห่ งประเทศไทยครั้งที่ 33, 18-20 ตุล าคม 2550, มหาวิทยาลัยวลั ยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช,
8. พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์, สุวพร เหลืองขมิ้น, วิจิตร เลิศกมลกาญจน์ , และ สุกัญญา วงศ์พร
ชัย, Antioxidative and Anticancer Compounds in Bran of Black Rice cv.
Riceberry ,The 1st National Rice Research Conference “Moving Rice Research
Toward Innovation” การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัย
ข้าวไทยสู่นวัตกรรม” 15-17 ธันวาคม 2553, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
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3.2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้ร่วมสอน
อาจารย์อรรณพ จันทร์หอม
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. Annop Chanhom, Pakorn Prajuabwan, Sunit Rojanasuwan, Anuchit
Jaruvanawat, Adirek Rangkasikorn and Jiti Nukeaw “XPS Investigation of An
Increasing C-H Vibration of Pentacene Doped with Indium” Advanced
Materials Research Vol. 802 (2013) pp 279-283.
2. Sunit Rojanasuwan, Pakorn Prajuabwan, Annop Chanhom, Anuchit
Jaruvanawat, Adirek Rangkasikorn and Jiti Nukeaw, “Evidence of Phase
Transition of Indium doped Zinc Phthalocyanine ”, Applied Mechanics and
Materials. 313-314 , 2013, pp.121-125.
3. Pakorn Prajuabwan, Sunit Rojanasuwan, Annop Chanhom, Anuchit
Jaruvanawat, Adirek Rangkasikorn and Jiti Nukeaw, “ Exciton Dissociation at
Indium Tin Oxide/Indium doped Zinc Phthalocyanine Interface ”, Applied
Mechanics and Materials. 313-314 , 2013, pp.140-147.
4. Sunit Rojanasuwan, Pakorn Prajuabwan, Annop Chanhom, Anuchit
Jaruvanawat, Adirek Rangkasikorn and Jiti Nukeaw, “ The Effect of The Central
Metal Atom on The Structural Phase Transition of Indium doped Metal
Phthalocyanine ”, Advanced Materials Research . Vol.717 , 2013, pp.146-153.
อาจารย์ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
6. C. Prapruddivongs and N. Sombatsompop “Roles and evidence of wood ﬂour
as an antibacterial promoter for triclosan-ﬁlled poly(lactic acid)” Compos Part
B-Eng 2012;43:2730-2737
7. C. Prapruddivongs and A. Sungpet “Pervaporative dehydration of alcohols by
carbonized Kapton® Polyimide” Chem Eng Technol 2010;33:1537-1542
8. C. Prapruddivongs and N. Sombatsompop “Effect of wood flour on structural
and thermal properties and antibacterial activity of PLA filled with triclosan”
Twentieth International Symposium on Processing and Fabrication of Advanced
Materials (PFAM XIX) Conference, 15-18 December 2011, Hong Kong
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อาจารย์ สุรางคณา วรรณภพ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. S. Wannapop, D. Zheng, C. Lin, Z. Lin, T. Thongtem, S. Thongtem, HighEfficiency Dye-Sensitized Solar Cells Achieved by Doping Au Nanoparticles and
Nanorods on the surface Rutile TiO2 Nanorods into Photoanodes: A Size
Effect study, Energy & Environmental Science, (Manuscript), 2013.
2. S. Wannapop, D. Zheng, C. Lin, Z. Lin, T. Thongtem, S. Thongtem, HighEfficiency Dye-Sensitized Solar Cells Achieved by Rutile TiO2 Nanorod and
BaTiO3 Perovskite, Energy & Environmental Science, (Manuscript), 2013.
3. S. Wannapop, T. Thongtem, S. Thongtem, Characterization of donut-like
SrMoO4 produced by microwave-hydrothermal process, Journal of
Nanomaterials (accepted), 2013.
4. S. Wannapop, T. Thongtem, S. Thongtem, Fabrication of MgMoO4–PVA and
MgMoO4 fibrous webs via a direct high voltage electrospinning process,
74 (2013) 677-681
5. S. Wannapop, T. Thongtem, S. Thongtem, Photoemission and energy gap of
MgWO4 particles connecting as nanofibers synthesized by electrospinningcalcination combinations, Applied Surface Science, 258 (2012) 4971-4976
6. S. Wannapop, T. Thongtem, S. Thongtem, Characterization of SrWO4- PVA and
SrWO4 spiders’ webs synthesized by electrospinning, Ceramics Inter- national,
37 (2011) 3499–3507.
7. T. Thongtem, A. Phuruangrat, S. Wannapop, S. Thongtem, Charac- terization of
Bi2S3 with different morphologies synthesized using microwave radiation,
Materials Letters, 64 (2010) 122-124.
8. S. Thongtem, S. Wannapop, A. Phuruangrat, T. Thongtem, Cyclic microwaveassisted spray synthesis of nanostructured MnWO4, Materials Letters, 63
(2009) 833-836.
9. S. Thongtem, S. Wannapop, T. Thongtem, Characterization of CoWO4 nanoparticles produced using the spray pyrolysis, Ceramics International, 35
(2009) 2087-2091.
10. S. Thongtem, S. Wannapop, T. Thongtem, Characterization of MnWO4 with
flower-like clusters produced using spray pyrolysis, Transactions of
Nonferrous Metals Society of China, 19 (2009) s100-s104.
11. C. Prapruddivongs and N. Sombatsompop “Biodegradation and Anti-bacterial
Properties of PLA and Wood/PLA Composites Incorporated with Zeomic Antibacterial Agent”, International Conference on Multi-Functional Materials and
Structures IV, 14-17 July 2013, Thailand
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อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ตรีกิตติวงศ์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. Trikittiwong, P.; Chavasiri, W.; Sukpirom, N. “Regioselective epoxide ring
opening mediated by iron oxide-pillared clay” J. Mol. Catal. A: Chem. 378
(2013) 76-81.
2. Trikittiwong, P.; Sukpirom, N.; Shimazu, S.; Chavasiri, W. “Iron Oxide-pillared
Clay Catalyzed the Synthesis of Acetonides from Epoxides” Tetrahedron.
(Revision Being Processed)
3. Trikittiwong, P.; Chavasiri, W. “Rare earth metal chloride-impregnated
aluminium oxide-pillared bentonite and iron oxide-pillared clays catalysts for
Friedel-Crafts benzoylation” Tetrahedron. (Revision Being Processed)
4. Kaewbuarom, P.; Trikittiwong, P.; Shimazu, S.; Chavasiri, W. “Regioselective of
phenol alkylation using indium impregnated aluminium pillared bentonite”
Chem. Commun. (Submission Being Processed)
5. Trikittiwong, P.; Chavasiri, W. Rare earth metal chloride-impregnated
aluminium oxide-pillared bentonite clays and iron oxide-pillared clays as
mesoporous materials catalysts for the Friedel-Crafts benzoylation.
10th International Conference on Materials Chemistry 10 (MC10), July 4-7
2011, Manchester, UK.
6. Trikittiwong, P.; Chavasiri, W. Ring opening reaction of epoxide using iron
oxide-pillared clay catalyst. 238th ACS National Meeting & Exposition, August
16-20 2009, Washington, DC., USA.
7. Trikittiwong, P.; Sukpirom, N.; Chavasiri, W. Epoxide ring opening catalyzed by
iron oxide-pillared clay. International Conference on Organic Synthesis (ICOS),
June 22-27 2008, Daejeon, Korea.
8. Trikittiwong, P.; Sukpirom, N.; Chavasiri, W. In 2nd Joint Symposium in
Chemistry Chulalongkorn University-Yonsei University, June 18-19 2008,
Seoul, Korea.
9. Trikittiwong, P.; Sukpirom, N.; Chavasiri, W. In 2nd Mathematics and Physical
Sciences Graduate Congress (MPSGC), December 12-14 2006, National
University of Singapore, Singapore.
10. Trikittiwong, P.; Sukpirom, N.; Chavasiri, W. The Science Forum 2006, March
16-17 2006, Chulalongkorn University, Thailand.
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อาจารย์รัชดาวัลย์ ดาลัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. Rachadawan Darlai and Sanoe Koonprasert, Neimark-Sacker Bifurcation in a
Discrete-Time Model for HIV and AIDS Transmission, Proceedings of the 38th
Congress on Science and Technology of Thailand (STT 38), 2012.
2. Rachadawan Darlai and Sanoe Koonprasert, Stability of an Autonomous
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
คณะจัดให้ มีการเรี ย นการสอนสาหรับนักศึกษาปกติซึ่งต้องผ่ านการฝึ กงาน จานวน 150
ชั่วโมงในภาคการศึกษาฤดูร้อน
สาหรับวิชาสหกิจศึกษาของคณะได้จัดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถนาความรู้ทางกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี และสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ได้จริง
อย่างเหมาะสม นักศึกษาสหกิจสามารถได้รับทักษะความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ไปประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งเป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการกาหนด
รายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับเป็นวิชาฝึกงานที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1 ใน
ปี ของการศึกษาที่ 3ภาคเรี ย นฤดูร้ อน และวิช าสหกิจศึก ษา 2 ในปีก ารศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
นักศึกษาปกติและนักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษาเดียวกันตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จน
สิ้นสุดภาคการเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าโครงการสหกิจศึกษาจะต้อง
สมัครเข้าโครงการและผ่านความเห็นชอบจากคณะ โดยการทางานจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
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สถานประกอบการโดยมีการให้คะแนนการทางานร่วมกันระหว่างผู้ ดูแลและอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
วิชาสหกิจ ศึกษาของคณะและหลังจากเสร็จสิ้นการทางานจะต้องมีการรายงานผลการทางานโดย
นั กศึกษาต่ออาจารย์ จากนั้ น ทางอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบจะประเมิ นผลการทางานของนัก ศึกษาใน
รูปแบบ 8 ระดับคะแนน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาต้องมีจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น ไม่นาผลงาน
หรือความลับในสถานประกอบการมาถ่ายทอดสู่สาธารณะ
- นักศึกษาต้องมีวินัย ตรงต่อเวลาในการทางาน สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตและแผนงานที่
กาหนดโดยพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
- นักศึกษาได้เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศของสถานประกอบการ เพื่อเข้าใจกฎข้อบังคับของสถาน
ประกอบการ และปฏิบัติตัวอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ
2. ด้านความรู้
- นักศึกษามีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทางานได้
อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถดาเนินการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทางานในสถาน
ประกอบการ ได้อย่างมีระบบ
- นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถดาเนินการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทางาน สามารถเรียบ
เรียงและวิจารณ์ผลงานที่เกิดขึ้นได้พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปและการปรับปรุง
พัฒนาการทางาน
- เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ความรู้ในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพในสถานประกอบการ
จริง
- สามารถนาปัญหาที่เกิดขึ้นและประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานประกอบการมาวิเคราะห์
ภายหลังกลับเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินและพัฒนาตนเองในจุดด้อย
ทางวิชาการโดยเพิ่มพูนความรู้ทางทฤษฎีให้มากขึ้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในสถานประกอบการได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
สามารถทางานเป็นทีม
- มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิด
การพัฒนางานและเพิ่มพูนทักษะการทางานในวิชาชีพ
- มีการวางแผนการทางานอย่างมีระบบ เพื่อการทาวิจัยที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-คณะได้เปิดสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ทาให้นักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลก่อนเข้าสถานประกอบการ
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวล วิเคราะห์ผลการทดลอง
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- นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ในรูปของปริญญานิพนธ์ หรือวารสาร
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานประชุมทางวิชาการ
4.2 ช่วงเวลา
นักศึกษาปกติฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้าศึกษาในสถานประกอบการ โดยจะเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1
ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน และวิชาสหกิจศึกษา 2 ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตารางเวลาของการเข้าปฏิบั ติงานในสถานศึกษาเป็นไปตามตารางการทางานของสถาน
ประกอบการ ดังนี้
วิชาการฝึกงาน จัดเต็มเวลาภาคฤดูร้อน รวม 150 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาภาคฤดูร้อน และ ในบางช่วงเวลาในภาคเรียนที่ 1
ของภาคการศึกษาปกติ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาปกติ จะเริ่มทาโครงงานพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษา
จะต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเคมี
การทาโครงงานมีจ านวนผู้ ร่ วมโครงงานไม่เกิน 2 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ในหลักสูตรนักศึกษาจะเริ่มทาโครงงานพิเศษได้นั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะ และ/
หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาโดยหัวข้อโครงการพิเศษควรอยู่ในความสนใจของนักศึกษาหรือเป็นงานวิจัยที่
อยู่ ในความสนใจของอาจารย์ ในคณะในแต่ละกลุ่มวิช าในภาคเคมีอุตสาหกรรม นอกจากนี้หัว ข้อ
ดังกล่าวควรเป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถนาหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สรุปประเด็น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ในงานวิจัยได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4. มีทักษะการใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์และโปรแกรมสาเร็จรูปในการแก้ปัญหาและ
ประมวลผลได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
สาหรับนักศึกษาจะเริ่มทาโครงงานพิเศษในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานพิเศษ 1 จานวน 3 หน่วยกิต
โครงงานพิเศษ 2 จานวน 3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
- ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่อานวยความสะดวก
คณะจะต้องเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเคมีเฉพาะทาง เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ที่อานวยความสะดวกในการทาวิจัย โดยทาการสารวจและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นและ
เป็นความต้องการของคณาจารย์ในคณะและนักศึกษาที่ทางานวิจัย เพื่อเอื้อต่อการทาวิจัย
- ด้านการจัดการเพื่อการทาปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา คณะจะมีการเตรียมการดังนี้
1. คณะจัดวันปฐมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 โดยอาจารย์ของคณะในแต่
ละสาขาวิชานาเสนองานวิจัยที่สนใจ
เพื่อให้นักศึกษาทราบผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาที่ได้
ดาเนินการในคณะ
2. นักศึกษาเลือกหัวข้องานวิจัยที่ถูกกาหนดโดยอาจารย์ของคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
หรือหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานวิจัยตามขอบเขตงานวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ การสอบความก้าวหน้า และสอบป้องกัน
หัวข้อโครงงานพิเศษของนักศึกษา
4. นักศึกษาดาเนินงานวิจัยตามขอบเขตของงานวิจัย และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
นาเสนอความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาไปสู่การสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนดของหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
คณะจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินโครงงาน โดยนักศึกษาจะต้องดาเนินการ
เสนอหัวข้อโครงงาน สอบประเมินผล (เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) และทารูปเล่มสรุปของ
รายงานโครงงานตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อกฎหมาย
และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ของสังคมที่เกี่ยวข้องและที่ควรรับทราบ
วิชาชีพ ต่อสังคม
2. มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้นักศึกษาตรงต่อเวลา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน และส่งงานตรงตามกาหนดเวลา
3. มีภาวะการเป็นผู้นา และการ ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่มและให้ทุกคนมี
ทางานเป็นกลุ่ม
ส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะการ
เป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4. มีความสามารถในการใช้ภาษา เชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อพิเศษ หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา เพื่อส่งเสริม
เพื่อการค้นคว้า
ความรู้เฉพาะเรื่อง และ ทันสมัย และการค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาเรียนในฐานข้อมูลออนไลน์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีจิตสานึก มีจิตสาธารณะ และมีค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันและหมั่นเพียร
3. มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การสอนให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อตนเองและสั งคมโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคมมีจรรณยาบรรณใน
วิชาชีพ ตระหนักถึงคุณและโทษของสารเคมี การนาไปใช้และการจัดการสารเคมีและของเสียเคมีได้
อย่างถูกต้อง คานึงถึงความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและส่วนรวม
สอนให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างมีหลักการและเหตุผล มีจิตสานึก และจิตสาธารณะ
ไม่นาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม การให้เกียรติ
ผู้อื่นและมีมารยาทในสังคม ไม่คัดลอกหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต
หรือมิได้อ้างอิงถึงเจ้าของผลงาน ส่งเสริมการทากิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากผลคะแนนจิตพิสัยหรือพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้สารเคมีและ
การจัดการของเสียเคมีในห้องปฏิบัติการเคมี หรือการมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญ
ประโยชน์ให้คณะก่อนสาเร็จการศึกษา
2. ประเมินจากผลการทดสอบย่อย รายงานหรือผลงานวิจัยที่นักศึกษาต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ไม่มีการทุจริตหรือไม่คัดลอกความคิดของคนอื่นโดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา
ของเอกสาร
3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงความคิดเห็น
4. ประเมินจากผลคะแนนการสอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย และคะแนนจิตพิสัย
ในการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
5. ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย การแต่งกาย และความประพฤติที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบวินัยของนักศึกษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางเคมีอย่างเป็นระบบ
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนาหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
การเรี ยนการสอนเน้ นผู้ เรียนเป็นสาคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี โดยอาจารย์
จะต้องสามารถถ่ายทอดการนาความรู้หลักการทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานได้จริง มีตัวอย่างประกอบ
พร้ อ มกั บ อิ ง ตั ว อย่ า งจริ ง ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-based
learning) โดยเน้นความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดจากตัวนักศึกษาเป็นหลัก อาจารย์ต้อง
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ อาจารย์มีการนาเสนอและติดตามเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ จากวารสารหรือบทความทางวิชาการที่ทันสมัยมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้นักศึกษา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากผลคะแนนการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2. ประเมินจากผลการสัมนาทางวิชาการ และแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติการ และผลการสอน
โครงงานพิเศษ
4. ประเมินจากผลการฝึกงาน
5. ประเมินจากผลการดาเนินโครงงานพิเศษ การเขียนรายงาน และการนาเสนอ
รายงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สรุปประเด็น และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้
3. มีจินตนาการ และปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถบูรณาการความรู้ และนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
5. มีวิสัยทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การบรรยายในชั้นเรียน พร้อมยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเพื่อนามาวิพากย์และวิเคราะห์
ในชั้นเรียนร่วมกัน มีการทดสอบแบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า กระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวใน
ด้านการจับใจความ มีสติในการฟัง การคิด และมีความอยากรู้อยากถาม สามารถวิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นอย่างมีเหตุมีผล
พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆได้นอกจากนี้เน้น
ความสาคัญในการวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากผลคะแนนการทดสอบย่อยที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าในท้ายชั่วโมง
หรือในคาบถัดไปเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา
2. ประเมิน จากผลการสอบ การทาโครงงานพิเศษการเขียนรายงานและนาเสนอ
รายงาน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการโต้ตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา หรือนักศึกษากับอาจารย์
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4. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
5. ประเมินผลจากการนาเสนอและสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่าง
สร้างสรรค์
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่สนับสนุนให้ทุกคนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการ
คิดและแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น มีการมอบหมายงานและแบ่งความรับผิดชอบในลักษณะเป็นกลุ่ม มีการฝึกการค้นคว้า
หาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้อื่น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทาร่วมกันกับผู้อื่น
3. ประเมินจากผลการฝึกงานและสหกิจศึกษา
4. ประเมินจากผลคะแนนของรายงานหรือการนาเสนอรายงานที่ทาเป็นกลุ่ม
5. ประเมินจากผลคะแนนจิตพิสัยของรายวิชาที่เน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และร่วมแก้ปัญหา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์และโปรแกรมสาเร็จรูปในการแก้ปัญหา
และประมวลผลได้
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บ รวบรวม และประมวล
ข้อมูลได้
3. สามารถคิดวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการ
เรียนการสอนและประกอบวิชาชีพเคมีได้
5.สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะน าและส่ ง เสริ ม การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ ต่ า งๆ โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเน้นการสอนเลขนัยสาคัญและสัญญากรณ์เชิงวิทยาศาสตร์ มีการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมา
ช่วยประมวลผลและนาเสนอข้อมูล มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลการวิเคราะห์รายงานการทดลอง หรือโครงงานพิเศษ
2. ประเมิน จากรายวิช าสั ม นา ระเบีย บวิ ธี วิจั ย และโครงงานพิ เศษที่ มีก ารศึก ษา
ค้นคว้า ข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง
3. ประเมินจากผลคะแนนสอบในรายวิชาต่างๆ หรือการเขียนรายงานและนาเสนอ
4. ประเมินจากความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
วิเคราะห์ทางเคมี
5. ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการนาเสนอหรือ
การเขีย นรายงาน หรือการสอบโครงงานพิเศษที่นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์และ
เขียนเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีจิตสานึก มีจิตสาธารณะ และมีค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันและหมั่นเพียร
3. มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
ด้านความรู้
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางเคมีอย่างเป็นระบบ
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนาหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สรุปประเด็น และเสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปัญหาได้
3. มีจินตนาการ และปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
88

มคอ. 2
4. สามารถบูรณาการความรู้ และนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
5. มีวิสัยทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
5. ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่าง
สร้างสรรค์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ทักษะการใช้ค วามรู้ท างสถิติ คณิต ศาสตร์ และโปรแกรมส าเร็ จรูป ในการ
แก้ปัญหาและประมวลผลได้
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บ รวบรวม และประมวล
ข้อมูลได้
3. สามารถคิดวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อ
การเรียนการสอนและประกอบวิชาชีพเคมีได้
5. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง
 ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economics and Politics Dimension)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

140303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)

3(3-0-6)

      

   

































          
















มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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140303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
(Psychology for Work)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
140303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
140303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

3(3-0-6)

140103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)

3(3-0-6)

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5










3(3-0-6)











3(3-0-6)

















3(3-0-6)





ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





















ข. กลุ่มวิชาภาษา

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






















































มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

140103019 ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)

3(3-0-6)

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5




ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
92

130013001 ชีวเคมีทั่วไป
(General Biochemistry)
130013002 มนุษย์ ระบบนิเวศ และธรรมชาติ
(Human, Ecosystem and Nature)
130013003 โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
(Mathematical Software)
130013004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Introductory Mathematics)
130013005 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
(Introduction statistics for research)
130013006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ
(Integrated Science and Technology)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

















































จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303501 บาสเกตบอล
(Basketball)

1(0-2-1)













มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา

93

140303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
140303503 แบดมินตัน
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
(Dancing)
140303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
140303509 เปตอง
(Pétanque)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





























































ก. กลุ่มวิชาแกน
130003101 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)

(Fundamentals of Chemistry)
130003102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-1)
 
(Fundamentals of Chemistry Laboratory)
130003103 ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)

(General Physics for Scientist I)
130003104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-1)

(General Physics for Scientist Laboratory I)


 







  












มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

94

130003105 คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist I)
130003106 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Biology)
130003107 ปฏิบัติการชีววิทยาเชิงบูรณาการ
1(0-3-1)
(Integrated Biology Laboratory)
130003108 ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(General Physics for Scientist II)
130003109 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-1)
(General Physics for Scientist Laboratory II)
130003110 คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Scientist I)
130013201 หลักเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
(Principles of Organic Chemistry)
130013202 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
(Principles of Organic Chemistry Laboratory)
130013203 หลักจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
(Principles of Microbiology)

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


ความรู้



ทักษะทางปัญญา



ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





















 











































มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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130013204 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
(Principles of Microbiology Laboratory)
130013205 หลักเคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Principles of Analytical Chemistry)
130013206 ปฏิบัติการหลักเคมีวเิ คราะห์
1(0-3-1)
(Principles of Analytical Chemistry Laboratory)
130013207 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Scientists)
130103208 เคมีของน้าและน้าเสีย
3(3-0-6)
(Chemistry of Water and Wastewater)
130103209 ปฏิบัติการเคมีของน้าและน้าเสีย
1(0-3-1)
(Chemistry of Water and Wastewater Laboratory)
130013210 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Principles of Physical Chemistry)
130013211 การคานวณขั้นต้นในวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Basic Calculation in Chemical Engineering)
130013212 การเขียนแบบกระบวนการ
2(1-2-3)
(Process Drawing)

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5




 













 





 





















 





































มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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130013301 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
3(3-0-6)
(Instrumental Method for Analysis)
130013302 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
1(0-3-1)
(Instrumental Method for Analysis Laboratory)
130101303 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Process Industries)
130013304 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid and Hazardous Wastes Management)
130013305 ปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1(0-3-1)
(Solid and Hazardous Wastes Management
Laboratory)
130013306 กระบวนการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Wastewater Treatment Process)
130013307 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
3(3-0-6)
(Unit Operation I)
130013308 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
(Air Pollution Control)

ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5










     







3(3-0-6)



ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ









































 

















มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา
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130013309 ปฏิบัติการการควบคุมมลพิษทางอากาศ
(Air Pollution Control Laboratory)
130013310 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
(Unit Operation II)
130013311 ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
(Unit Operation Laboratory)
130013312 สถิติและการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Design)
130013313 สัมมนา 1
(Seminar I)
130013401 สัมมนา 2
(Seminar II)

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

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

            





 



 







 



 









    





 

    

 







    

 







ข. กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
130013901 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
130013902 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

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



มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา

130013903 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
130013904 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

3(0-15-3)
6(0-30-6)

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ




กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
98

130013501 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ
3(3-0-6)
และปิโตรเลียม
(Petroleum and Natural Gas Processing)
130013502 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petrochemical Technology)
130013503 กระบวนการเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
(Catalysis)
130013504 การกัดกร่อน
3(3-0-6)
(Corrosion)
130013505 เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer chemistry)
130013506 เทคโนโลยีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic technology)
























































มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา

130013507 เทคโนโลยียาง
(Rubber technology)

3(3-0-6)

99

130013508 ความปลอดภัยและการควบคุมของเสียอันตรายใน
โรงงาน
3(3-0-6)
(Industrial Safety and Hazardous Watse Control)
130013509 มาตรฐาน ISO
3(3-0-6)
(ISO Standards)
130013510 การศึกษาการทางานและประกันคุณภาพ 3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรม
(Work Study and Quality Assurance in Industry)
130013598 เรื่องคัดเฉพาะด้านกระบวนการ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเคมี 1
(Selected Topics in Industrial Chemical Process I)
130013599 เรื่องคัดเฉพาะด้านกระบวนการ
1(1-0-2)
อุตสาหกรรมเคมี 2
(Selected Topics in Industrial Chemical
Process II)



ความรู้



ทักษะทางปัญญา



ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ















































มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาด้านสิ่งแวดล้อม

100

130013601 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Technology)
130013602 กระบวนการผลิตน้าสาหรับใช้ใน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
(Industrial Water Supply Treatment Process)
130013603 เทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioremediation Technology)
130013604 การลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3(3-0-6)
(Waste Minimization and Utilization)
130013605 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
130013606 เทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology for Environment)
130013607 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Quality Monitoring)
130013608 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรม
(Occupational Health and Safety in Industry)









            
























 



















          














 





















 





มคอ. 2

มคอ. 2
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา

101

130013609 นิเวศวิทยาและทรัพยากรทางทะเล
(Marine Ecology and Resources)
130013698 เรื่องคัดเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม 1
(Selected Topics in Environment I)
130013699 เรื่องคัดเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม 2
(Selected Topics in Environment II)

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

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

























ค. กลุ่มฝึกงาน/ไม่คิดหน่วยกิต
130013314 การฝึกงาน
(Training)

0(0-150-0)

            

 



มคอ. 2

มคอ. 2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกั นทั้งมหาวิทยาลัย และ
นาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการวิชาการของคณะพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร สามารถท าได้ โ ดยระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และน าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเรี ย นการสอน และหลั ก สู ต รแบบครบวงจร รวมทั้ งการประเมิ น คุ ณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
คณะมีการเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
1. กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพครู
(หลักสูตรสาหรับ
อาจารย์ใหม่) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. กาหนดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า
เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาต่างๆใน
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์ประจา
หลักสูตร ที่ต้องสอนในรายวิชาต่างๆ ที่มีในหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยให้
ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดผลและการ
ประเมินผลการสอน โดยกาหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการ อย่างน้อยปี
ละ 12 ชั่วโมง หรือ 2 ครั้งต่อปี
4. ให้การดูแลเอาใจใส่ เป็นพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานสอนและ
หลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1.คณะมีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
2.ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านการสอน การถ่ายทอดวิชาการ
ต่างๆ
มีการการทาสื่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา เช่น สื่อการเรียนรู้ผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ โดยการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
2. มี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางด้ า นงานวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. จัดกลุ่มงานวิจัยในคณะให้เป็นรูปธรรม มีการบูรณาการองค์ความรู้และข้อมูลงานวิจัยเพื่ อ
สร้างกลุ่มงานวิจัยที่แข็งแรงสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมั่นใจ
4. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทาวิจัยในคณะ
5. ส่งเสริมให้บุคลากรนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
6. สนับสนุนให้บุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ทางานวิจัยให้
มากขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะการทาวิจัยที่ยั่งยืน
7. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติก ารเครื่ อ งมือ ให้ อ ยู่ใ นระดั บ มาตรฐาน พร้ อ มใช้ ง าน
ทางด้านเคมีวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในหน่วยงานภายในและ
ภายนอกอันจะเกิดประโยชน์ในด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ
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8. สนับสนุนให้มีการจัดอบรมสัมมนาด้านวิชาการและด้านวิจัยในหัวข้อต่างๆ แก่หน่วยงาน
เอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ทักษะและขีดความสามารถแก่บุคลากรในคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจะทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทา
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
1.1 มีการจัดทาหลักสูตร
1.1 หลักสูตรมีการอ้างอิงกับมาตรฐานที่
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ กาหนดโดยหน่วยงานวิชาชีพเคมี
ด้านเคมีในระดับสากลหรือ
1.2 หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ระดับชาติ(หากมีการกาหนด)
และมีการปรับปรุงเสมอ
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ 2.1 มีการจัดการเรียนกระตุ้นให้ 2.1 จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง นักศึกษาเกิดการใฝ่รู้
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ทั้งความรู้ความสามารถวิชาชีพที่ 2.2 มีการจัดการเรียนให้มีทั้ง
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง
ทันสมัย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
มีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจาวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตัวเอง
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
3.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมี 3.1 จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
หรือมีตาแหน่งทางวิชาการหรือ ประสบการณ์ การพัฒนาอบรมของ
มีประสบการณ์หลายปี
อาจารย์ และผลงานวิจัย
3.2 มีจานวนอาจารย์ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
3.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
ทางานวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ส่งเสริมให้อาจารย์ใน
หลักสูตรเพิ่มประสบการณ์ โดย
ให้ไปอบรม ดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ
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เป้าหมาย
4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรสม่าเสมอ

การดาเนินการ
4.1 มีการจัดให้มีการประเมิน
การเรียนการสอนโดยนักศึกษา
4.2 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรโดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
4.3 มีการประเมินโดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก

การประเมินผล
4.1ผลการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา
4.2 ผลการประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
4.3 ผลการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เ พื่ อ จั ด หา
โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์สาหรับการเรียนการสอนและการทาวิจัยอย่างพอเพียงเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการทาวิจัยของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักหอสมุดกลางให้บริการนักศึกษาของ
คณะได้อย่างเพียงพอ ส่วนวัสดุครุภัณฑ์สาหรับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะสนับสนุนให้มีการ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบารุงรักษาที่ดี
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการ
แก่อาจารย์ และนั กศึกษาได้ค้น คว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อหนังสือ ตาราและสื่ออื่นๆที่จาเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สาหรับให้ห้องสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีการประเมินความพอเพียงพอของหนังสือ ตารา และทรัพยากรภายในคณะ และความ
พึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะเป็นผู้
กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ มีการทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน
และมีการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะมีการจัดประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
ประสบการณ์จริง โดยสามารถจัดจ้างอาจารย์พิเศษจากทั้งในและนอกประเทศได้ โดยต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะ และต้อง
ผ่านการสอบแข่งขันตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษาทางวิชาการได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ (Office Hours)
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต ในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแต่ละปี
การศึกษาของการใช้หลักสูตร ดังแสดงในตาราง
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ ใช้ ใ นการประเมิ น กลยุ ทธ์ ที่ว างแผนไว้เ พื่ อพั ฒ นาการเรี ยนการสอน โดย
อาจารย์ ผู้สอนจะได้รั บผลการประเมิน จากการใช้แบบสอบถามที่ได้ข้อมูล จากนักศึกษาโดยตรง
(ปกปิดชื่อนักศึกษา)รวมทั้งการประเมินจากการทดสอบย่อยการสอบกลางภาคและปลายภาค การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายของนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมผลการประเมินได้แล้ว
จะต้องมีการประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อหาข้อสรุปในการ
เปลี่ยนแปลงการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
กระทาโดยใช้แบบสอบถามที่ได้ข้อมูลจากนักศึกษาโดยตรง (ปกปิดชื่อนักศึกษา) ในด้าน
ทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผล และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กระทาโดยใช้แบบสอบถามที่ได้ข้อมูลจากนักศึกษาโดยตรง (ปกปิดชื่อนักศึกษา) ร่วมกับการ
ประเมินผลในแต่ละวิชา /จากการสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / จากการประเมิน
ของบัณฑิตใหม่ / จากการประเมินขององค์กรต่างๆที่รับบัณฑิตเข้าทางาน หรือศึกษาต่อ /จากการ
ทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นในหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียง
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลังจากการสอบกลางภาคและปลายภาค จะมีการประเมินผลการสอบซึ่งสะท้อนถึงการ
เรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยคณะกรรมการประจาคณะและจะต้องผ่าน
การประกันคุณภาพหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี รวมทั้งผ่าน
การประเมินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การรวบรวมข้อมูลข้างต้นทาให้ทราบปัญหาในการบริหารหลักสูตร ทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาหนึ่งวิชาใดมีปัญหา สามารถทาการปรับปรุงรายวิชานั้นได้
ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งสามารถทาได้ตลอดเวลา ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับคาดว่า
จะทาได้ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โดยคณะกรรมการคณะ อาจารย์ประจาหลักสูตร และ/หรือ ดาเนินการโดยอาจารย์ที่ได้แต่งตั้งในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะ
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ภาคผนวก
1.แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมเคมีอุตสาหกรรม
2.รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
5. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

109

110

มคอ.2

110

111

มคอ.2

111

มคอ.2
รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
อธิ บ ายรหั ส วิ ช าของคณะของ หลั ก สู ต รกระบวนการอุ ต สาหกรรมเคมี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเลข 9 หลัก
1

3

0

0

1

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา

3

X

X

X

ลาดับวิชา
กลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา*

*ความหมายของเลขสาขาวิชา
0
หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
1
หมายถึง สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
2
หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
*ความหมายของเลขระดับการศึกษา
3
ปริญญาตรี
5
ปริญญาโท
*ความหมายของเลขกลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชาคือ
0
หมายถึง วิชาบริการ
1
หมายถึง วิชาแกนในชั้นปีที่ 1
2
หมายถึง วิชาแกนในชั้นปีที่ 2
3
หมายถึง วิชาแกนในชั้นปีที่ 3
4
หมายถึง วิชาแกนในชั้นปีที่ 4
5
หมายถึง วิชาชีพเลือกในกลุ่มวิชากระบวนการเคมี
6
หมายถึง วิชาชีพเลือกในกลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม
7
หมายถึง วิชาชีพเลือกในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
8
หมายถึง วิชาชีพเลือกในกลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน
9
หมายถึง วิชาชีพบังคับ
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มคอ.2
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า ของหลั กสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อ
ส่งเสริมผู้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขา
เดิม โดยใช้ร ะยะเวลาในการศึกษาต่อ ในระดับ ปริญ ญาโทเพีย ง 1 ปี (หลั กสู ตรตรีควบโท) โดย
นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
พลั ง งานและสิ่ งแวดล้ อม สามารถลงทะเบี ยนเรียนในรายวิ ช าในระดับบั ณฑิต ศึกษาในหลั ก สู ต ร
ปริญญามหาบัณฑิต สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์การศึกษาต่อ มี
รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์เข้า
1.1. นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและได้รับการประเมินผลในระดับดี (B) ขึ้นไป
1.2. 1.2. เป็ น ผู้ ที่กาลั งศึก ษาอยู่ ในชั้น ปีที่ 4 ในระดับปริญญาตรีของสาขาวิช ากระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง ที่ผ่านการเรียนวิชาแกนมาไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3. ผ่านการสอบคัดเลื อกตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.4. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. แผนการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
130013903

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สหกิจศึกษา 1
3 (0-15-3)
(Co-operative Education I)
(โดยเทียบเท่าโครงงานพิเศษ 1 และเทียบเท่าการฝึกงาน)
รวม
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3(0-15-3)

มคอ.2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
130013904
130013401
13001xxxx
*13001xxxx
*13001xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สหกิจศึกษา 2
6(0-30-6)
(Co-operative Education II)
สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
Professional Elective Course
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
Professional Elective Course
รวม

10(3-33-13)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
140103xxx
13001xxxx
13001xxxx
*13001xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Elective Course)

* วิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
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