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ประวัิติควิามเป็นมาประวัิติควิามเป็นมา
	 หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิตสูาขาวิิศวิกรรม

เคมี	ก่อตั�งข้�นในปีี	2553	โดยเปิีดรับันักศ้กษาระดับัปีริญญาตรี

ทีี่�สูำาเร็จการศ้กษาสูาขาวิิศวิกรรมเคมีแลัะสูาขาทีี่�เกี�ยวิข้อง	ซ้ึ่�งทีี่�

ผ่่านมามหาบััณฑิิตทีี่�สูำาเร็จการศ้กษา	สูามารถยกระดับัตนเองไปี

ที่ำางานในระดับัทีี่�สููงข้�นในวิงการอุตสูาหกรรมเคมีแลัะการศ้กษา	

	 ปัีจจุบัันหลัักสููตรฯ	ก้าวิสูู่ปีีทีี่�	10	มุ่งเน้นการพััฒนา

ควิามรู้แลัะงานวิิจัยที่างด้านวิิศวิกรรมเคมีทีี่�ตอบัสูนองต่อทิี่ศที่าง

การเปีลีั�ยนแปีลังของโลักแลัะการพััฒนา	ปีระเที่ศตามแนวิที่างของ	

“โมเดลั	BCG”	ทีี่�เป็ีน	แนวิที่างการพััฒนาเศรษฐกิจบันฐานของ	

เที่คโนโลัยีที่ี�เปี็นมิตรต่อสูิ�งแวิดลั้อม	 ได้แก่	 เศรษฐกิจชีีวิภาพั,	

เศรษฐกิจหมุนเวีิยน	แลัะเศรษฐกิจสีูเขียวิ	จ้งขอเชิีญชีวินผู้่ทีี่�สูน

ใจจะพััฒนาควิามรู้แลัะวิุฒิการ	 ศ้กษาสูู่ระดับัที่ี�สููงข้�นกวิ่าระดับั

ปีริญญาตรี	

“ มาเติิมเต็ิมศัักยภาพเพ่�ออนาคติท่ี่�ด่ีข้ึ้�น ”

“ Let’s fulfill your potential for a better future.”

 M.Eng (Chemical Engineering) was established in 

2010. This program is for undergraduate students who gradu-

ate in Chemical Engineering and Engineering and science-re-

lated fields. The students who graduated from this program 

had multiple opportunities for career exploration in industry 

and academia. 

            This program is moving to 10   year. We focuses on 

knowledge and research in chemical engineering develop-

ment following the national guideline so-called “BCG model”, 

which is an economic development approach in parallel with 

environmentally friendly technologies such as bioeconomy, 

circular economy, and green economy.  We therefore invite 

those interested in developing their knowledge and qualifica-

tions to a higher level than a bachelor’s degree. 
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หลัักสููตรปริญญาโทวิิศวิกรรมเคมี RMUTT

หลักัสููตรของเราถููกแบ่่งออกเป็็น 2 แผน ได้แ้ก่ 

คุณสูมบััติของผูู้�เข�าศึกษา

ค่าธัรรมเนียมการศึกษา

1.	แผ่น	ก1 ทำำ�วิิทำย�นิิพนิธ์์เพียงอย่�งเดีียวิตลอดีระยะ

เวิล� 2 ปีี 

2.	แผ่น	ก2 เรียนิทำฤษฎีีควิบค่่ไปีกัับกั�รทำำ�วิิทำย�นิิพนิธ์์ 

ตลอดีระยะเวิล� 2 ปีี

1.	แผ่น	ก1 สำำ�หรับผู่้�ทีำ�สำำ�เร็จกั�รศึึกัษ�ระดัีบปีริญญ�ตรี

สำ�ข�วิิศึวิกัรรมเคมีทีำ�มีผู้ลกั�รเรียนิระดัีบดีี หรือ 

ผู่้�ทีำ�สำำ�เร็จกั�รศึึกัษ�ระดัีบปีริญญ�ตรีสำ�ข�วิิศึวิกัรรมเคมี

หรือสำ�ข�ทีำ�เกีั�ยวิข�องทีำ�มีปีระสำบกั�รณ์์ทำำ�ง�นิในิภ�ค

อุตสำ�หกัรรมทีำ�เกีั�ยวิข�องอย่�งนิ�อย 3 ปีี

2.	แผ่น	ก2 สำำ�หรับผู่้�ทีำ�สำำ�เร็จกั�รศึึกัษ�ระดัีบปีริญญ�ตรี

สำ�ข�วิิศึวิกัรรมเคมีหรือสำ�ข�ทีำ�เกีั�ยวิข�อง

• ค่�ใช้�จ่�ยตลอดีหลักัส่ำตร สำำ�หรับภ�คปีกัติ (2 ปีี) 

เหม�จ่�ยภ�คเรียนิละ 25,000 บ�ทำ

• ค่�ใช้�จ่�ยตลอดีหลักัส่ำตร สำำ�หรับภ�คพิเศึษ (2 ปีี) 

เหม�จ่�ยภ�คเรียนิละ 30,000 บ�ทำ

ขอ้มููลัการเผยแพร่งานวิิจัยัในรอบ่ 5 ปี็ (2016-2020)

•  Control and System Engineering
•  Energy and Bioenergy
•  Reaction Engineering and Catalysis
•  Materials Science and Engineering
•  Separations Science and Technology
•  Environmental Technology
•  Biochemical Engineering

Research Area


