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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
       หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักวิชาการหรือนักวิจัย 
(2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
(3) วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชนต าแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรเคมี วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิศวกร

กระบวนการ วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการ วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรโครงการ  วิศวกรฝ่าย
บริการ เป็นต้น 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 
ส าเร็จจาก ปีที่จบ ผลงานทางวิชาการ 

1 นายไชยยันต ์
 ไชยยะ* 

 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 
วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 
(วิศวกรรมเคมี) 
 
(วิศวกรรมเคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2545 
 

2542 
 
2540 

1 .  Le Kim Hoang Pham, Sang Dinh Ngo, Thi Tuong Vi Tran, Suwadee Kongparakul, Prasert 
Reubroycharoen, Chaiyan Chaiya, Dai-Viet N.  Vo, Guoqing Guan, Chanatip Samart, Integrated 
catalytic hydrodeoxygenation of Napier grass pyrolysis vapor using a Ni2P/C catalyst, Journal of 
Analytical and Applied Pyrolysis, 2019, 170-178. 
2 .  Surachai Karnjanakom, Suwadee Kongparakul, Chaiyan Chaiya, Prasert Reubroycharoen, 
Guoqing Guan and Chanatip Samart, Biodiesel production from Hevea brasiliensis oil using SO3H-
MCM-41 catalyst, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2016, 4, 47-55. 
3. Chanatip Samart, Surachai Karnjanakom, Chaiyan Chaiya, Prasert Reubroycharoen, Ruengwit 
Sawangkeaw and Metta Charornpanich, Statistical optimization of biodiesel production from Para 
rubber seed oil by SO3H-MCM-41 catalyst, Arabian Journal of Chemistry, 2015, 1-9. 
 

2 นางณัฐชา 
  เพ็ชร์ยิ้ม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 
 
วศ.ม. 
 
วท.บ. 

(วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) 
 
(วิศวกรรมเคมี) 
 
(เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2561 
 

2545 
 
2539 

1 .  Natacha Phetyim and Sommai Pivsa- Art.  Co- pyrolysis between Waste Lubricant Oil 
and MixedWaste Plastics to Produced Diesel Oil in Batch Reactor.  1 3 th Eco- Energy and 
Materials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand, 1 - 4  December 
2016.288-293. 
2. ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม. การคืนสภาพน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ ามันเครื่องใช้แล้วโดยการสกัดด้วยตัวท า
ละลายผสม, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2560.9-14. 
3. ณัฐชา เพช็ร์ยิ้ม, รินลดา สิริแสงสว่าง, วันเฉลิม พรพิเชษฐ์และชลิตา ไมเ้กตุ. การไพไรไลซิสร่วม
ระหว่างน้ ามันเครื่องใช้แล้วกับพอลีสไตรีนโดยใช้ซีโอไลต์ที่ผ่านการกระตุ้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, วารสาร
วิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559.112-119. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 
ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ 

3 นางสาวศศิรดี 
จันทสี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 
วศ.บ. 

(วิศวกรรมเคมี) 
(วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2557 
2552 

1.  Sasiradee Jantasee, Marlene Kienberger, Nuttakul Mungma, Matthäus Siebenhofer. 
Potential and assessment of lactic acid production and isolation –  a review.  Journal of 
Chemical Technology and Biotechnology, 92 (2017), 2885-2893. 
2.  Jittraporn Kruatim, Sasiradee Jantasee, and Bunjerd Jongsomjit.  Improvement of 
cobalt dispersion on Co/ SBA- 15 and Co/ SBA- 16 catalysts by ultrasound and vacuum 
treatments during post-impregnation step. Engineering Journal, 21 (2017), 17-28. 
3. Sasiradee Jantasee, Prajak Kanya, Wasuwat Ngoksilapa, Bunjerd Jongsomjit. The 
influence of propan-1-ol on performance of aluminasilica catalyst over ethanol 
dehydration. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 8 (2017), 
248-252. 

หมายเหตุ:    * ประธานหลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองค์ความรู้ขั้นสูงท าให้
เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งต้องใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถท าได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ขั้นสูง การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ร่วมกับแนวทางของ
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG" ที่มีความหมายมาจาก B คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) C คือ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ G คือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งการน าแนวคิด
หลักของการพัฒนาประเทศทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร น่าจะท าให้ระบบ
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น  โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลธัญบุรี ได้น าแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุงเพ่ือ
คาดหวังว่ามหาบัณฑิตจากหลักสูตรวิศวกรรมเคมีจะมีศักยภาพสมบรูณ์พร้อมต่อการพัฒนาประเทศ โดยวาง
แนวทางของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนตามองค์ความรู้ในกลุ่มวิชากลุ่มวิชาวิศกรรมเคมีหลัก กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
และการควบคุมกระบวนการ กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฏิกิริยา กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี และกลุ่มวิชาชีวเคมี
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศดังที่
กล่าวมา เช่น การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็น
นวัตกรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่าด้านพลังงาน การลดของเสียในกระบวนการ หรือการ
วิจัยแหล่งพลังงานทดแทน เป็นต้น 

  
11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

               การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการพ่ึงพาเทคโนโลยี
ตนเองก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความส าคัญขององค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี
นั้น ส่งผลคุโณปการต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเอง การบริหารจัดการ
ทรัพยากร  การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมการเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการค้าและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้   สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับทั้งประชากร 
ชุมชนและธุรกิจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทยรวมถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากลเพ่ือ
สอดรับการเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเคลื่อนที่ของวิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และระดับโลก 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

              การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ถูกพัฒนาจากการ
สอบถามความคิดเห็นจากศิษย์เก่าทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปัจจุบัน และคณาจารย์ของหลักสูตร รวมถึงได้รับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเคมี
และสาขาใกล้เคียงทั้งจากหน่วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาน า ซึ่ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนี้ได้ถูกพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาของงาน
ทางด้านวิศวกรรมเคมีและการประยุกต์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  เปิดรับเทคโนโลยีทางด้าน
กระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งจากพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเคมี
ได้อย่างหลากหลาย เช่น ด้านพลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ด้านสมุนไพร ด้าน
วัสดุ และด้านชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตเพ่ือส่งออกและทดแทนการน าเข้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดล้อม  โดยหลักสูตรนี้สามารถสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้และความสามารถในการท างานที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นงานวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้ง
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความส าคัญของการเป็นหลักสูตรนักปฏิบัติ โดยในหลักสูตรนี้ได้มีการเพ่ิม
รายวิชาการปฏิบัติทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมได้
จริง พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพ่ือให้วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
        รายวิชาเลือกบางวิชาในกลุ่มวิชาเลือกตามแผน ก แบบ ก 2 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
        นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3  การบริหารจัดการ 

             ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืน
หรือหลักสูตรอื่น เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร 
รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้มีความสามารถในการท างานวิจัยเชิงลึกมีทักษะการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ และเทคโนโลยีขั้นสูง  
3. มีความสามารถในการท างานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบที่ดี มีความเป็นผู้น า 
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

1.3 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)  
 PLO 1: สามารถปฎิบัติงานให้เป็นตามมาตรฐานทางวิชาการโดยให้ความส าคัญต่อคุณธรรมจริยธรรม       

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
  PLO 2: สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ในการใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
PLO 3: สามารถวิเคราะห์หลักการเหตุผลของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

  PLO 4: สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและบริหารจัดการความคิดในฐานะผู้น าได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

  PLO 5: สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ อว.
ก าหนด 

- ติดตามประเมินการใช้หลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

- รายงานผลการประเมินการ
ใช้ หลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยน แปลง
ของเทคโนโลยีและ
ตลาดแรงงาน 

- พัฒนาหลักสูตร โดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยระดับสากล 
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
หรือมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย 

- งานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
- รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก
เครือข่ายหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่มีส่วนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
- หลักสูตรปรับปรุง 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย 

- สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการเรียน
การสอน การประเมินผลและวิชาชีพ
อ่ืนๆ 
- สนับสนุนการท างานวิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 

- จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการ/
บทความวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนหลักสูตรที่อาจารย์
เข้ารับการอบรม  สัมมนาทาง
วิชาชีพ หรือดูงานทาง
วิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง/คน 

4. พัฒนาหลักสูตร - ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
- ความเห็นของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

- จ านวนวิทยานิพนธ์ที่
เผยแพร่ต่อที่ประชุมวิชาการ/
เผยแพร่ในรูปบทความ
วิชาการไม่น้อยกว่า 1 
บทความต่อ 1 คน 
- แบบประเมินการสอนของ
นักศึกษา 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของมหาบัณฑิตและผู้ใช้
มหาบัณฑิต โดยเฉลี่ย 3.5 
จากระดับคะแนน 5.0  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

          การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็น 
ภาคการศึกษาบังคับ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมเวลา
ส าหรับการสอบ และข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

         หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา
ปกต ิ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 แผน ก แบบ ก1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทาง
ราชการ โดยมีผลการเรียนดี หรือ  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา 
ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือหลักสูตรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศท่ีได้การรับรองจากทางราชการ โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ 

3. มีประสบการณ์การท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี 
4. มีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
5. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2.2.2 แผน ก แบบ ก2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทาง
ราชการ หรือ  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศท่ีได้การรับรองจากทางราชการ 
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3. มีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 

4. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หรือเทียบเท่า อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีไม่
เพียงพอต่อการน าไปต่อยอดในรายวิชาและวิทยานิพนธ์ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า  จ าเป็นต้อง

เรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะจัดให้มีการเรีย น
การสอนในปีการศึกษาแรกเข้า 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก แบบ ก1 

       จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 

รวม 3 6 6 6 6 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 3 3 3 3 

       แผน ก แบบ ก2 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 7 7 7 7 7 
ชั้นปีที่ 2 - 7 7 7 7 

รวม 7 14 14 14 14 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 7 7 7 7 

จ านวนนักศึกษารวม (ทั้ง 2 แผน) 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (ทั้ง 2 แผน) - 10 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าสนับสนุนการศึกษา 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
ค่าบ ารุงการศึกษา 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
ค่าลงทะเบียน 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,110,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
 ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 56,000 62,000 68,000 74,000 80,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  720,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 226,000 453,600 453,600 453,600 453,600 

รวม (ก) 1,002,800 1,655,600 1,661,600 1,667,600 1,673,600 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ - 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม (ข) - 120,000 120,000 120,000 120,000 
รวม (ก) + (ข) 1,002,800 1,775,600 1,781,600 1,787,600 1,793,600 
จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 100,280 88,780 89,080 89,380 89,680 

 *หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย  91,440  บาทต่อปี 
2.7 ระบบการศึกษา 

             ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
   การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

แผน ก  แบบ ก1 รวมตลอดหลักสูตร       36 หน่วยกิต 
  แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตร       36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก1 
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*                               2    หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 
 
แผน ก แบบ ก2    

   1. หมวดวิชาบังคับ               12    หน่วยกิต 
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)                             12       หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก       12    หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ์      12    หน่วยกิต 

หมายเหตุ   * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์      
ในระดับ S (สอบผ่าน) 
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3.1.3 รายวิชา 
1. ความหมายของรหัสวิชา 

การก าหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัวซึ่งจ าแนกตามแผนภูมิดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

 
-X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ต าแหน่งที่    1 – 2   หมายถึง  คณะ  
2. ต าแหน่งที่    3     หมายถึง  ภาควิชา 
3. ต าแหน่งที่    4         หมายถึง  สาขาวิชา 
4. ต าแหน่งที่    5         หมายถึง  แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
5. ต าแหน่งที่    6          หมายถึง ปีที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เป็นเลข 6) 
6. ต าแหน่งที่    7 – 8 หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

 
 
2.  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
  
 
          X      (X  - X  -  X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยกิต 

ชัว่โมงเรียนทฤษฎี 

ชัว่โมงเรียนปฏิบติั 

ชัว่โมงการศึกษานอกเวลา 

สาขาวิชา 

ปีที่ควรศึกษา 
ล าดับวิชาในหมวดวิชา 

คณะ 
ภาควิชา 

แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
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3.1.4 รายวิชา 
แผน ก แบบ ก1 
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)        2 หน่วยกิต 
04-711-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 1(0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar 1  
04-711-606 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2 1(0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar 2  
หมายเหตุ  นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 และสัมมนา

ทางวิศวกรรมเคมี 2 แบบไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับ S (สอบผ่าน) 
2. วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 

04-711-691 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis  

 
แผน ก แบบ ก2 
1.  หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
1.1 รายวิชาบังคับ        12 หน่วยกิต  

04-711-601 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology in Chemical Engineering 
04-711-602 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 
04-711-603 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering and Reactor Design 
04-711-604 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Transport Phenomena 

ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า  จะต้องเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

04-711-201 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Basic Chemical Engineering  
การก าหนดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐานดังกล่าว สามารถอยู่นอกเหนือจากรายวิชาที่กล่าวในข้างต้นได้ 

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือก าหนดรายวิชาเรียนให้กับนักศึกษาเป็ น
รายบุคคล 

ส าหรับรายวิชาปรับพ้ืนฐานเหล่านี้ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมเคมี  และนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับ S (สอบผ่าน) 
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2.  หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถก าหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือกโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
2.1 รายวิชาเลือกจะต้องเป็นรายวิชาที่มีรหัสรายวิชา ในต าแหน่ง 3 ตัวหลัง (ของรหัสรายวิชา 

8 ตัว) ตั้งแต่ 600 ขึ้นไปที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกเหนือจากที่หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีเปิดสอนได้ โดยเลือกเรียนได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต  

2.2 รายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี ให้เลือกเรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิศกรรมเคมีหลัก  
04-712-601 เทคโนโลยีการตกผลึกสาร 3(3-0-6) 
 Crystallization Technology  
04-712-602 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Applied Transport Phenomena in Chemical Engineering  
04-712-603 ปฏิบัติการถ่ายโอนมวล 3(3-0-6) 
 Mass Transfer Operations  
04-712-604 กระบวนการแยกด้วยเมมเบรน 3(3-0-6) 
 Membrane Separation Process  
04-712-605 สมดุลวัฏภาคของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Phase Equlibria  

 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ 

04-713-601 การควบคุมกระบวนการข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Process Control  
04-713-602 การหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Optimization in Chemical Engineering  
04-713-603 ยุทธศาสตร์การออกแบบกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Strategy of Process Design and Control  
04-713-604 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี 

Advanced Mathematics for Chemical Engineering 
3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฏิกิริยา 

04-712-607 วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 
 Catalysis Engineering  
04-712-612    เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายหน้าที่ 

Multifunctional Reactors 
3(3-0-6) 
 

04-712-616    ปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ 
Heterogeneous Catalysis 

3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี 

04-712-613     ศักยภาพของกระบวนการไพโรไลซิส  
                    Potential of Pyrolysis Processes 

 
3(3-0-6) 

04-712-615 หลักการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน  
Strategy of Waste to Energy 

3(3-0-6) 

04-714-602 การแปรรูปชีวมวลเพ่ือความยั่งยืนทางพลังงาน 3(3-0-6) 
 Conversion of Biomass for Energy Sustainability  

 
กลุ่มวิชาชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม 

04-712-608 การประเมินวัฏจักรชีวิต   3(3-0-6) 
 Life Cycle Assessment  
04-712-609 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Biochemical Engineering  
04-712-614 วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ฐานชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Bio-based Material Engineering  
04-714-601 การประเมินและการป้องกันมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Pollution Assessment and Prevention  

 
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 

04-712-610 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Special Topics in Chemical Engineering   
04-712-611 หัวข้อขั้นสูงวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Chemical Engineering   

 
3. วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

04-711-692 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 Thesis 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
3.1.5.1 แผน ก แบบ ก1 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-691 วิทยานิพนธ์ 9 0 27 0 
04-711-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1* 1 0 2 1 

รวม 9 0 27 1 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-691 วิทยานิพนธ์ 9 0 27 0 
04-711-606 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2* 1 0 2 1 

รวม 9 0 27 1 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-691 วิทยานิพนธ์ 9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-691 วิทยานิพนธ์ 9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 และสัมมนาทาง
วิศวกรรมเคมี 2 แบบไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับ S (สอบผ่าน) 
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3.1.5.2 แผน ก แบบ ก2  
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-601 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางวิศวกรรมเคม ี 3 3 0 6 
04-711-602 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสงู 3 3 0 6 
04-71x-xxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-603 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการ

ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 
3 3 0 6 

04-711-604 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง 3 3 0 6 
04-71x-xxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
04-71x-xxx วิชาเลือก 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-692 วิทยานิพนธ์ 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-711-692 วิทยานิพนธ์ 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
  04-711-601    ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี                                           3 (3-0-6) 
                      Advanced Research Methodology in Chemical Engineering 

แนวคิดของานวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี แนวทางการจัดท าโครงร่างงานวิจัย การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล การสืบค้นข้อมูล
และการวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ การเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือการเผยแพร่ การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ   
Concept of advanced research in chemical engineering, Procedure of 
preparation of research proposal, Application of information technology and 
computer for data processing, Data query and analysis, Editing and 
preparation of dissertation, Writing research article for publication, Research 
presentation at conferences  

 
04-711-602 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics  
 กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ระบบของสารบริสุทธิ์และสารผสม  

ความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลและเสถียรภาพของระบบ สมดุลวัฏภาค สมดุล
เคมี   

 The first and second laws of thermodyanmics, systems of pure materials 
and mixtures, thermodynamic relations, system equilibrium and stability, 
phase equilibrium, chemical equilibria 
 

04-711-603 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering and Reactor 

Design 
 

 จลนพลศาสตร์ของระบบปฏิกิริยาที่ซับซ้อน ตัวเร่งปฏิกิริยา ทฤษฎีและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์ส าหรับปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา การถ่ายโอนความร้อนและมวลใน
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องส าหรับปฏิกิริยาเอกพันธุ์และ
วิวิธพันธุ์ แบบจ าลองเครื่องปฏิกรณ์ท่ีมีการไหลไม่เป็นอุดมคติ 

 Kinetics of complex reacting systems, catalyst, theory and reactor design for 
catalyzed reaction, heat and mass transfer in heterogeneous reactions, 
design of continuous reactorfor homogeneous and heterogeneous 
reactions, non-ideal flow reactor models 
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04-711-604 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Transport Phenomena  
 การศึกษาแบบผสมผสานของหลักการการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนพลังงานและ

การถ่ายโอนมวล ตลอดจนลักษณะร่วมหรือแตกต่างระหว่างการถ่ายโอนทั้งสาม การ
อนุรักษ์โมเมนตัม พลังงานและมวลในการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วนในระดับ
จุลทรรศน์ ทฤษฎีของชั้นขอบเขตแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน สมการเชิงอนุพันธ์ของ
การเปลี่ยนแปลงภาวะต่อเนื่อง การเคลื่อนที่และพลังงาน 

 A combined study of the fundamentals of momentum transport, energy 
transport, and mass transport and the analogies between them, 
conservation of momentum, energy and mass in laminar flows and 
turbulent flows in microscopic approaches, laminar and turbulent boundary 
layer theories, differential equations of change in continuity, motion and 
energy 
 

04-711-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 1 (0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar 1  
 การเข้าร่วมฟังและการอภิปรายในหัวข้อด้านวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและ   

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพจากวิทยากรรับเชิญ การค้นคว้าข้อมูล การน าเสนอ
บทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อด้านวิศวกรรมเคมีที่ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุม
และการจัดท ารายงานตามที่ภาควิชาก าหนด 

 Participate and discussion in the topics of chemical engineering researches, 
research and engineering ethics from invited speakers, literature survey to 
follow the progress in researches, presentation of an assigned paper from 
the department committee and preparation of report writing    
 

04-711-606 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2 1 (0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar 2  
 การเข้าร่วมฟังและการอภิปรายในหัวข้อด้านวิศวกรรมเคมีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์   การค้นคว้าข้อมูล  การน าเสนอบทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อด้าน
วิศวกรรมเคมีที่ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุมและการจัดท ารายงานตามที่ภาควิชา
ก าหนด 

 Participate and discussion in the topics of chemical engineering researches, 
literature survey to follow the progress in researches, presentation of an 
assigned paper from the department committee and preparation of report 
writing   
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04-711-201 พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 
 Basic Chemical Engineering  
 ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางวิศวกรรมเคมี  การค านวณปริมาณมวลสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยา

เคมีและดุลมวลกระบวนการ การค านวณดุลมวลของกระบวนการที่มีกระแสป้อนกลับ  
กระแสไหลอ้อมผ่าน และกระแสเป่าไล่ การใช้ข้อมูลทางเคมี ข้อมูลสมดุลวัฏภาค ข้อมูล
ทางกายภาพ และข้อมูลทางอุณหพลศาสตร์ในการค านวณดุลพลังงานกระบวนการ 
กรณีศึกษาของการดุลมวลและดุลพลังงานในกระบวนการผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 

 Basic knowledge of chemical engineering, calculations of chemical reaction 
stoichiometry and material balances of processes, calculations of material 
balances of processes with recycles, by pass and purging, use of chemical 
data, phase equilibrium data and thermodynamics data for energy balances 
of processes, case studies of material and energy balances of various 
production processes 

 
04-712-601 เทคโนโลยีการตกผลึกสาร 3(3-0-6) 
 Crystallization Technology  
 มโนทัศน์พ้ีนฐานเกี่ยวกับการตกผลึกสารระดับอุตสาหกรรม อุณหพลศาสตร์ของผลึกใน

สารละลาย การกระจายขนาดของอนุภาคผลึกและการแสดงค่า แบบจ าลองสมดุล
ประชากรของเครื่องตกผลึกสารที่ท างานแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง รูปแบบ
โมเมนต์ของสมการสมดุลประชากร การประยุกต์การวิเคราะห์สมดุลประชากรในเครื่อง
ตกผลึกแบบต่อเนื่อง แบบจ าลองทางทฤษฎีของอัตราการเจริญเติบโตของผลึก การเกิด
นิวเคลียสของผลึก 

 Basic concepts in industrial crystallization, thermodynamics of crystal in 
solution, particle size distribution and their representations, population 
balance models for batch and continuous crystallizers, the moment forms 
of population balance equation, application of population balance analysis 
of continuous crystallizers, theoretical modeling of crystal growth rates, 
nucleation of crystal 
 

04-712-602 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Applied Transport Phenomena in Chemical Engineering  
 หลักการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนพลังงานและการถ่ายโอนมวลในระบบสภาวะ

คงที่และไม่คงที่ การหาความเร็วและอัตราการไหลในระบบสภาวะคงที่ส าหรับการไหล
แบบราบเรียบ การน าความร้อน การแพร่ของก๊าซ กระบวนการที่มีทั้งการถ่ายเท
โมเมนตัม พลังงานและมวลสาร การประยุกต์ใช้กับข้อปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 

 Principles of momentum, energy, and mass transport in steady and 
unsteady states, determination of velocity and flow rate in steady state 
laminar flows, thermal conductivity, gas diffusivity, multicomponent 
systems between momentum, energy and mass transport, applications to 
special chemical engineering problem 
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04-712-603 ปฏิบัติการถ่ายโอนมวล 3(3-0-6) 
 Mass Transfer Operations  
 การถ่ายโอนมวลแบบพหุองค์ประกอบการด าเนินสเตจสมดุล สมดุลวัฏภาค หน่วย

ปฏิบัติการถ่ายโอนมวล หน่วยปฏิบัติการถ่ายโอนมวล-ความร้อน กระบวนการแบบ
แบทช์ แบบต่อเนื่อง และแบบหลายขั้นตอน การออกแบบกระบวนการ 

 Multicomponent mass transfer operations, equilibrium state operations, 
phase equilibria, mass transfer unit operations, mass and heat transfer unit 
operations, batch, continuous and multistage operations, and operation 
design 

  
04-712-604 กระบวนการแยกด้วยเมมเบรน 3(3-0-6) 
 Membrane Separation Process  
 คุณลักษณะเมมเบรน  หลักการการแยกด้วยเมมเบรนในระดับไมโครฟิลเตรชัน อัลตรา

ฟิลเตรชัน นาโนฟิลเตรชัน อิเล็กโตรไดอะไลซีสออสโมซิสแบบผันกลับได้ และเพอเวบ
โพเรชัน โมเดลการถ่ายโอนการสะสมความเข้มข้นและการอุดตัน กรณีศึกษา
กระบวนการเมมเบรน 

 Characterization of membranes, principle of membrane separations: 
microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, electrodialysis, reverse osmosis 
and pervaporation, transport models, concentration polarization, fouling 
and case studies of membrane processes   
 

04-712-605 สมดุลวัฏภาคของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Phase Equilibria  
 สมดุลเคมีและสมดุลวัฏภาค สมดุลวัฏภาคของสารผสมหลายองค์ประกอบ หลักการของ

ฟิวกาซิตี สัมประสิทธิ์แอคติวิตีและศักย์เคมีและการประยุกต์ใช้เพ่ือหาสมบัติอ่ืนของ
ระบบ แรงระหว่างโมเลกุล ทฤษฎีสมนัย และทฤษฎีของของเหลว 

 Chemical reaction equilibria and phase equilibria, multicomponent phase 
equilibria, fugacity, activity coefficient and chemical potential concepts and 
their applications for predicting other properties, intermolecular forces,  
theory of corresponding states, theory of liquids 
 

04-712-607 วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 
 Catalysis Engineering  
 หลักการการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์และแบบเอกพันธุ์   

ทฤษฎีการดูดซับทางเคมีและปฏิกิริยาบนพ้ืนผิว จลนพลศาสตร์และการถ่ายโอนมวล  
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม  

 Fundamentals of homogeneous and heterogeneous catalysis, theory of 
adsorption and surface reaction, kinetics and mass transfer, industrial 
catalytic processes 
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04-712-608 การประเมินวัฏจักรชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Cycle Assessment  
 หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงชีวิต ก๊าซ

เรือนกระจกและการปล่อย ภาวะโลกร้อน การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และกรณีศึกษา 
 life cycle assessment approach, environmental impact of product life cycle,  

greenhouse gases and emissions, global warming, carbon footprint analysis, 
case studies   
 

04-712-609 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Anvanced Biochemical Engineering  
 จุลินทรีย์ กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงแบบแบทซ์และต่อเนื่อง 

การถ่ายโอนความร้อนและมวลในกระบวนการหมักและกรณีศึกษา    
 Microbiology, fermentationprocesses, kinetics ofbatch and continuous 

cultivations, heat and mass transfer in fermentation and case studies 
 

04-712-610 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Special Topics in Chemical Engineering   
 ศึกษาหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร -

มหาบัณฑิต ที่ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอนและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา 
 Study of specialized topics of interest in chemical engineering assigned by 

the instructors with the consent of the head of department  
  
04-712-611 หัวข้อขั้นสูงวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Chemical Engineering  
 ศึกษาหัวข้อที่เป็นวิชาการชั้นสูงที่น่าสนใจทางสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต ที่ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอนและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ภาควิชา 

 Study of advanced topics of interest in chemical engineering assigned by 
the instructors with the consent of the head of department 
 

04-712-612 เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายหน้าที่                                               3(3-0-6) 
Multifunctional Reactors 
แนวคิดและความรู้เบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่ หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 
เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเมมเบรน และ เครื่องปฏิกรณ์ชนิดใช้การดูดซับเพ่ือส่งเสริมปฏิกิริยา
การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหลายหน้าที่กับปฏิกิริยาเคมี และกรณีศึกษาจาก
โรงงานเพื่อการพาณิชย์และวารสารวิชาการ 
Concept and knowledge of multifunctional reactors, reactive distillation, 
membrane reactor and sorption- enhanced reactor, application of 
multifunctional reactors for chemical production and their case studies 
from commercial plant and journal publications   
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04-712-613 ศักยภาพของกระบวนการไพโรไลซิส                                              3(3-0-6) 
 Potential of Pyrolysis Processes 

หลักการของกระบวนการทางความร้อน ประเภทของกระบวนการไพโรไลซิส ชนิดของ
เครื่องปฏิกรณ์ คุณลักษณะของวัตถุดิบ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการไพโรไลซิส การ
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน 
ASTM 
Principles of thermal processes, pyrolysis types, reactor types, raw material 
characteristics, factors affecting of pyrolysis process, evaluation of product 
quality, practise of testing of fuel by ASTM standards 
 

04-712-614 วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ฐานชีวภาพขั้นสูง                                           3(3-0-6) 
 Advanced Bio-based Material Engineering 

แหล่งของพืชพอลิเมอร์และวัสดุที่ใช้ผลิต การสังเคราะห์พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ กระบวนการย่อยสลายของพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ กระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ 
Plant polymers and material resources, biodegradable polymers synthesis, 
biodegradability of polymers and evaluation, biobased and biodegradable 
polymers processing, application of biodegradable polymers 
 

04-712-615 หลักการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน                                                  3(3-0-6) 
Strategy of Waste to Energy 
สถานการณ์เชื้อเพลิงจากขยะในประเทศไทย การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานผ่าน
กระบวนการทางความร้อน ได้แก่ การเผาไหม้ กระบวนการแกสซิฟิเคชันและ
กระบวนการไพโรไลซิส คุณลักษณะของวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการไพโรไลซิส 
มาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงทดแทน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
Situation of fuel from waste in Thailand, energy to waste by thermal 
processes such as combustion, gasification process and pyrolysis process, 
characteristic of feedstock, pyrolysis process design, standard of renewable 
fuel oil, environmental impact 

  
04-712-616 ปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์                                        3(3-0-6) 

Heterogeneous Catalysis                                                   
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี การกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยา การเลือกวัสดุรองรับ เครื่องมือ
และวิธีการส าหรับทดสอบคุณลักษณะตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ต้องใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา บทความวิจัย 
Catalyst preparation, catalyst activation, supporting materials selection, 
instrument and method for catalyst characterization technique, examples 
of reactions requiring catalysts, publication 
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04-713-601 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Process Control  
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีการควบคุมระบบแบบหลายตัวแปร

เข้าและหลายตัวแปรออก การควบคุมแบบอาศัยแบบจ าลอง การจ าลองกระบวนการ
ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Mathematic model of chemical process, multiple input-  multiple output 
control, model based control, computer aided process control simulation 
 

04-713-602 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Optimization in Chemical Engineering  
 หลักการเบื้องต้นของออพติไมเซชัน การพัฒนาแบบจ าลองส าหรับการออพติไมเซชัน 

การสร้างฟังก์ชันวัตถุประสงค์ การออพติไมเซชันแบบไม่มีขอบเขต ก าหนดการเชิงเส้น 
ก าหนดการไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมเคมี  

 Basic concepts of optimization, developing model for optimization, 
formulation of the objective function, unconstrained optimization, linear 
programming, nonlinear programming, application in chemical engineering 
 

04-713-603 ยุทธศาสตร์การออกแบบกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Strategy of Process Design and Control  
 การสังเคราะห์ระบบกระบวนการ   ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ  หลักเกณฑ์การ

ตัดสินใจเลือกเครื่องมือ การค านวณต้นทุนและเศรษฐศาสตร์การปฏิบัติการการจ าลอง
กระบวนการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมกระบวนการแบบแพลนท์ไวด์ 

 Process system synthesis, stages of process design, criterion of equipment 
selection, costs and economic estimation of process operations, computer 
aided process simulation, plantwide process control  
 

04-713-604 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเคมี                                           3(3-0-6) 
 Advanced Mathematics for Chemical Engineering 
 การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ในปัญหาทางวิศวกรรมเคมี   เทคนิคการหาผลเฉลยของ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและเชิงอนุพันธ์ย่อยอนุกรมอนันต์วิธีการแยกตัวแปรฟังก์ชั่นเบส
เซลและฟังก์ชั่นพหุนามของเลอจองด์ การวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ 
Formulation of mathematics equations in chemical engineering problems, 
analytical solution techniques of ordinary and partial differential equations, 
infinite series, separation of variables, Bessel’ s equations and Legendre 
polynomial, vector and tensor analysis  
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04-714-601 การประเมินและการป้องกันมลพิษทางอากาศ                  3(3-0-6) 
 Air Pollution Assessment and Prevention  
 สาเหตุในการเกิดมลพิษทางอากาศ การประเมินคุณภาพทางอากาศตามวิธีมาตรฐาน  

การแก้ไขและการป้องกันมลพิษทางอากาศ การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ เทคโนโลยีที่
น่าสนใจในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 Cause of air pollution, assessment of air quality by standard methods, 
solving and prevention of air pollution, carbon foot print assessment, 
interesting technology for air pollution controls 

 
04-714-602 การแปรรูปชีวมวลเพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน 3(3-0-6) 
 Conversion of biomass for energy sustainability  
 การจ าแนกประเภทของชีวมวล การปรับสภาพชีวมวลและการแปรรูปเป็นพลังงาน     

การประเมินพลังงานที่ได้จากชีวมวล เทคโนโลยีที่น่าสนใจในการแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน 
 Classification of biomass, biomass pretreatment and energy conversion 

from biomass, energy assessment from biomass, interesting technology for 
energy conversion from biomass 

 
04-711-691 วิทยานิพนธ์                                                                     36(0-108-0) 

Thesis 
การค้นคว้าวิจัยภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเน้นในหัวข้อที่มี
แนวความคิดใหม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และขยายวิทยาการทางด้านวิศวกรรมเคมี 
การน าเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ การเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
รูปแบบที่ก าหนด สอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ และจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ 
Research work under the supervision of an advisor with emphasis on 
originality and aim toward new and useful results in engineering fields, the 
research to be publicized in the international journal transaction, 
preparation of thesis in a proper form, oral examination by the committee 
and writing up a complete thesis  
 

04-711-692 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis  
 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมีภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษา

จากอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การน าเสนอผลงานต่อ
ที่ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ และจัดท ารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 Research in an interesting topic in chemical engineering under the 
supervision of a faculty member, preparation of thesis in a proper form,  
presentation at a public seminar, oral examination by the committee and 
writing up a complete thesis  


