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หลักสูตรระดบั ปริญญาตร ี
1. ชื่อหลักสูตร 
                  (ภาษาไทย)                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
             (ภาษาอังกฤษ)           Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 
2. ชื่อปริญญา  
            หลักสตูรปรญิญาตรีทางวชิาการ 
            (ภาษาไทย)                วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเคมี) 
            (ภาษาอังกฤษ)            Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 

            หลักสตูรปรญิญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 
            (ภาษาไทย)                วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเคมี) (พิสิฐวิธาน) 
            (ภาษาองักฤษ)            Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Distinction Program) 
 
 
 

 
 

   ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

จ านวนหนว่ยกิต  ไม่น้อยกว่า 142  หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต ส าหรับหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสฐิวิธาน 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา  4  ปี 

สถานภาพของหลักสูตร 
และก าหนดการเปิดสอน 

1. เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
2. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2561 เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา )ความร่วมมอืกับสถานบันอื่น(  มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน 
 

สภาวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปูาหมาย / วัตถุประสงค์ 
Purpose / Goals / Objectives 

เป้าหมาย:  
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีที่มีความรู้ความสามารถ พรอ้มที่จะประยุกต์ความรู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานวิศวกรรม โดยค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม มจีรรยาบรรณวชิาชีพ และมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามทีม่หาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 เมือ่ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสูตรแล้วบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
1. มีความรู ้ความสามารถ ในเชงิเศรษฐศาสตร์และทางอุตสาหกรรม 
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการเรียนรู้ขัน้สูงและความสามารถในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมเคมี
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว ขอ้ง อาทเิช่น วัสดุขัน้สูง พลังงานทดแทน อาหารและยา หรอืสิ่งแวดล้อม 
3. ท างานร่วมกนัเป็นทีมอย่างมีประสทิธิภาพ โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ความเป็นผูน้ า และการ
สร้างความสมัพันธท์ี่ดกีับผู้อืน่ 
4. มีจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่แวดลอ้ม 
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๑๔๑ 
 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
เมื่อส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรแลว้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ดังนี้   
1. มีความรู้ ความสามารถ ในเชิงเศรษฐศาสตร์และทางอุตสาหกรรม 
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการเรียนรู้ขัน้สูงและความสามารถในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมเคมี
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว ขอ้ง อาทเิช่น วัสดุขัน้สูง พลังงานทดแทน อาหารและยา หรอืสิ่งแวดล้อม 
3. ท างานร่วมกนัเป็นทีมอย่างมีประสทิธิภาพ โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ความเป็นผูน้ า และการ
สร้างความสมัพันธท์ี่ดกีับผู้อืน่ 
4. มีจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่แวดลอ้ม 
5. มีความรู้ในเชิงวิชาการในสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างลึกซ้ึง เพื่อให้มีความรู้และทักษะส าคัญใน
การปฏิบัติงานวิจัย และพร้อมศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
เป็นหลักสูตรทีมุ่่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความตอ้งการและความคาดหวังของสังคม
และผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้ง 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
เป็นหลักสูตรทีมุ่่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความตอ้งการและความคาดหวังของสังคม
และผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งความรู้ในเชิงวชิาการในสาขาวิศวกรรมเคมอีย่างลึกซ้ึง เพือ่ให้มี
ความรูแ้ละทกัษะส าคญัในการปฏิบัติงานวจิัย และพรอ้มศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการศกึษา  ทวิภาค มีการเรียนการสอนแบบชัน้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพสามารถประกอบได้  1. วิศวกรเคม ี(Chemical Engineer) 

 2. วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) 
3. วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer) 
4. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 
5. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer) 
6. นักวิชาการและนกัวิจัย (Academic Scholar and Researcher) 
7. วิศวกรที่ปรึกษา (Consultant Engineer) 
8. วิศวกรฝุายขาย (Sales Engineer) 
 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมแีละสาขาที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสตูร 

ปรัชญาการศึกษา เป็นหลกัสูตรทีส่ร้างบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี ให้มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์
ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้ง
ทฤษฎี และปฏิบัติบนพ้ืนฐานของคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถงึ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบทของสังคมโลก 

กลยุทธ ์/ แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

การบรรยาย การสาธิต การใชปั้ญหาเป็นหลัก กรณีศกึษา การเรียนรูจ้ากประสบการณ์  
การจ าลองสถานการณ ์การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การท าการทดลอง การสอนที่เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ การอภิปราย การระดมความคิด การเรียนรู้แบบอิสระ การมอบหมายงานและ
โครงงาน  
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กลยุทธ ์/ แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสงัเกตการฝกึปฏิบัติ การทดสอบย่อย  
การสังเกตการท างานเป็นกลุ่ม การสังเกตการอภิปรายผล การท าการบ้าน การท ารายงาน  
การสังเกตการน าเสนอผลงาน การเข้าเรียนและการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences  การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม :    ความสามารถในการประยุกต์หลักการของจริยธรรม 
และการเคารพในความแตกต่างดว้ยความรบัผิดชอบต่อสังคม  

 การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค ์: ความสามารถในการวเิคราะห์และ
ประเมนิขอ้มูลและแนวคิดจากมมุมองต่างๆ ในการตัดสนิและการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 

 การสื่อสารอยา่งมีประสิทธิผล : ความสามารถในการสือ่สารกับผู้อืน่ที่มีความ
หลากหลายในเชือ้ชาติและวัฒนธรรม อย่างมีประสทิธิผล 

 การท างานเป็นทีม : ความสามารถในการท างานในทีมงานที่มีลกัษณะสหสาขาวิชาชีพ
ได้อย่างประสบ ความส าเรจ็ 

 ความรู้เชิงดิจิทัล : ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีการสือ่สารที่
เหมาะสมในการท างาน 

 
 
 
 
 

Subject-specific Competences 
Competences 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีเพื่อไปท างานร่วมกับวิศวกรและวิชาชีพสาขา
อื่นๆ ทั้งด้านการออกแบบ การค านวณ รวมทั้งการควบคุมระบบทางวิศวกรรมเคมี โดย
หลักสูตรจะมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถเชิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน พลังงานทดแทน
และพลังงานชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการและวัสดุขั้นสูง  วิศวกรรมอาหารและยา หรือ 
วิศวกรรมการค านวณขั้นสูง 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรูท้างวิศวกรรมเคมีเพือ่ไปท างานร่วมกับวิศวกรและวิชาชพีสาขา
อื่นๆ ทั้งด้านการออกแบบ การค านวณ รวมทั้งการควบคุมระบบทางวิศวกรรมเคมี โดยหลักสูตร
จะมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถเชิงวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้าน พลังงานทดแทนและ
พลังงานชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการและวัสดุขั้นสูง  วิศวกรรมอาหารและยา หรอื วศิวกรรม
การค านวณขัน้สูง และความรู้ในเชิงวชิาการในสาขาวิศวกรรมเคมอีย่างลึกซ้ึง เพื่อให้มคีวามรู้
และทกัษะส าคญัในการปฏิบัติงานวิจัย และพร้อมศกึษาตอ่ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบณัฑิต 
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PLOs เมื่อส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถ  
1. ก าหนด คิดวธิี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการประยุกต์หลกัการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการเพื่อการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 

2. ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือ ที่ เกีย่วขอ้งทาง
วิศวกรรมเคมี เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยดา้น
สาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดลอ้ม 
สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล 

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 

4. ปฎิบัติตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอ่วิชาชพีวิศวกรรม
เคมี ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ทีต่้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรม
ต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 

5. ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มภีาวะผู้น า ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพื่อสรา้ง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเปูาหมายตามทีว่างแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องทางเคมี ได้อย่าง
เหมาะสม มีการวิเคราะห์ขอ้มูล แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการ
สรุป 

7. หาความรู้และประยกุต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรอืศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ตามความตอ้งการ โดยใช้กลยทุธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 

8.*   สามารถประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการในสาขาวิศวกรรมเคมี เพื่อให้มีความรูแ้ละ 
       ทักษะส าคัญในการปฏิบัติงานวจิัย และพร้อมศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน     
       และต่างประเทศ 
 
*ส าหรับนักศึกษาที่เข้าสูห่ลักสูตรแบบหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

 
 

 


