
 
หลกัสูตร     วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา     วิศวกรรมเคม ี(ภาคปกต)ิ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
ภาควชิา       วิศวกรรมเคม ี จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา     30     คน 
 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
     แผน ก แบบ ก (1) 

1. สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

3. มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรอยางนอย ๑ ผลงาน 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL Computer – 

based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน หรือ  IELTS   

ท่ีระดบัคะแนน  4.5  คะแนน   หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ

ขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6.  ผูท่ีมีคณุสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวนี้ อาจไดรบัการพจิารณาใหสมคัรเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพนิิจ 

     ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบณัฑติวิทยาลยั 

  

     แผน ก แบบ ก (2) 

1. สําเร็จการศึกษาปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือวิทยาศาสตรบณัฑิตในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

จากสถาบนัการศกึษาท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL Computer – 

based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน หรือ  IELTS   

ท่ีระดบัคะแนน  4.5  คะแนน   หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ

ขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑดงักลาวนี้ อาจไดรบัการพจิารณาใหสมคัรเขารบัการคัดเลือกเขาศึกษาตามดลุยพนิิจ 

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบณัฑติวทิยาลยั 
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รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
          หนวยกติ 
แผน ก แบบ ก1 
หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน           ไมนับหนวยกิต 
วิทยานิพนธ                                     36 
รวมไมนอยกวา                                   36 
 
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน           ไมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาบังคบั             15 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา             9 
วิทยานิพนธ              12 
รวมไมนอยกวา                                   36 
 
 
 
          หนวยกติ 
แผน ก แบบ ก1 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน  
 
EGCH 622 คณิตศาสตรทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง        3(3-0-6) 
EGCH 694 สัมมนางานวิจยัทางวิศวกรรมเคม ี       1(1-0-2) 
EGCH 695 วิทยาระเบียบวธิวีิจัยทางดานวศิวกรรมเคม ี     2(2-0-4) 
 
วทิยานพินธ 
 
EGCH 798 วิทยานิพนธ          36(0-108-0) 
 
แผน ก แบบ ก2 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน  
 
EGCH 509 กระบวนการนําพา         3(3-0-6) 
EGCH 510 จลนพลศาสตรวศิวกรรมเคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ    3(3-0-6) 
EGCH 511 หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมเคม ี     3(3-0-6)  
EGCH 512 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี       3(3-0-6) 
 



 
หมวดวชิาบงัคบั 
 
EGCH 609  ปรากฏการณการนําพาขั้นสูง        3(3-0-6)  
EGCH 610 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมีขัน้สูง      3(3-0-6) 
EGCH 621 จลนพลศาสตรวศิวกรรมเคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณทางเคมีขัน้สูง  3(3-0-6)    
EGCH 622 คณิตศาสตรทางวิศวกรรมเคมีขัน้สูง       3(3-0-6) 
EGCH 694 สัมมนางานวิจยัทางวิศวกรรมเคม ี      1(1-0-2) 
EGCH 695 วิทยาระเบียบวธิวีิจัยทางดานวศิวกรรมเคมี      2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาเลอืก 
 
EGCH 652 กระบวนการแยกในวิศวกรรมเคมี        3(3-0-6) 
EGCH 653 กระบวนการเรงปฏิกิรยิาในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
EGCH 654 เทคโนโลยีของไหลท่ีเหนือและก่ึงจุดวิกฤต ิ     3(3-0-6) 
EGCH 655 แบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรมเคม ี     3(2-2-5) 
EGCH 656 วิศวกรรมการผลติปโตรเลียม       3(3-0-6) 
EGCH 657 กระบวนการปรบัสภาพกาซและน้ํามนั      3(3-0-6) 
EGCH 658 การวางแผนพฒันาแหลงพลังงาน      3(3-0-6) 
EGCH 659 เทคโนโลยีอนภุาคขั้นสูง       3(3-0-6) 
EGCH 660 เทคโนโลยีอุปกรณรบัรู       3(3-0-6) 
EGCH 661 วิทยาศาสตรพอลิเมอรชีวภาพ       3(3-0-6) 
EGCH 662 วิทยาศาสตรในระดับนาโน และวสัดุนาโนคอมโพสิต    3(3-0-6) 
EGCH 663 การสกัดแยกโลหะและการแปรใชใหมขัน้สูง     3(3-0-6) 
EGCH 664 วิศวกรรมเคมีไฟฟาและการกัดกรอน      3(3-0-6) 
EGCH 665 การหาคาเหมาะที่สุดสําหรับกระบวนการชีวภาพ     3(3-0-6) 
EGCH 666 วิศวกรรมชีวเคมขีั้นสูง       3(3-0-6) 
EGCH 667 พลังงานหมุนเวยีนและเชื้อเพลิงชวีภาพ      3(3-0-6) 
EGCH 668 เทคโนโลยีกระบวนการเชื้อเพลิงและการออกแบบ     3(3-0-6) 
EGCH 669 เทคโนโลยีนเิวศส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
EGCH 670 กระบวนการบําบัดน้ําเสียและการออกแบบ     3(3-0-6) 
EGCH 676 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย      3(3-0-6) 
EGCH 677 ระบบควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ     3(3-0-6)  
EGCH 678 วิศวกรรมส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
EGCH 680-689หัวขอปจจบุนัทางวิศวกรรมเคม ี      3(3-0-6) 
EGIE5 506 นวัตกรรมและการสรางสรรคสําหรับการเปนผูประกอบการแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ 
 
EGCH 698  วิทยานิพนธ        12(0-36-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

1. หลักสูตรประกอบดวย 2 แผนการเรียน  คือ  แผน ก แบบก(1)  เนนการทําวจิัย  สําหรับผูท่ีมีผลการเรยีนดีและมี
ประสบการณวิจยั  สามารถนําหัวของานวจิัยในอุตสาหกรรมมาเปนหัวขอวิทยานิพนธ  และแผน ก แบบก(2)  ซึ่งจดัการเรียน
การสอนรวมกับการทําวิทยานพินธ 

2. งานวิจัยในหลักสูตรมคีวามหลากหลาย  อาทิ  วิศวกรรมเคมีขัน้สูง  โดยบรูณาการรวมกับวิศวกรรมเภสัช  วิศวกรรมชีว
การแพทย  วิศวกรรมอาหารและกระบวนการชีวภาพ  และวิศวกรรมไฟฟา  ตลอดจนหนวยงานจากภาคเอกชน 

 
ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 

1. นักศึกษาทุกคนมีโอกาสไดรบัทุนยกเวนคาหนวยกิต (Full, Half and Partial Scholarship)  โดยพิจารณาจากเกรดเฉลีย่ 
2. ทุนผูชวยวิจยั  โดยข้ึนกับดุลยพนิิจของอาจารยท่ีปรึกษา 
3. ทุนเฉลมิพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบตัิสําหรับนักศึกษาท่ีมผีลการเรยีนดีเยีย่มและศักยภาพสูง 

 
รายละเอยีดอืน่ ๆ 

- หลักสูตรจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาเรยีน Course Work ภายใน 1 ป 
- หลักสูตรผลักดันใหนักศึกษาสําเรจ็การศึกษาภายใน 2 ป  โดยมีผลงานตพีิมพหรือนําเสนอในท่ีประชุมวชิาการในระดับสากล 

 
 
 



 

การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล 
รูปแบบ jpeg  

 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. วิศวกรเคมี วิศวกรกระบวนการ วิศวกรท่ีปรึกษา 
2. นักวิจัย 
3. อาจารย  นักวิชาการ 
4. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมเคมี 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 
1. ผศ. ดร. จฬุารตัน  ศกัดาณรงค   (E-mail : chularat.sak@mahidol.ac.th) 

หอง R 324 ,  อาคาร 1 ,  ชั้น 3 ,ภาควิชาวิศวกรรมเคม,ี  คณะวศิวกรรมศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา 
        โทร :  0 2889 2138 ตอ 6101 - 2 โทรสาร : 0 2889 2138 ตอ 6129 

2. ผศ. ดร. วรนารถ  จงเลศิจรรยา (E-mail : woranart.jon@mahidol.ac.th) 
อาคาร 1 ,  ชั้น 3 ,ภาควิชาวิศวกรรมเคม,ี  คณะวิศวกรรมศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา 
โทร :  0 2889 2138 ตอ 6101 - 2 โทรสาร : 0 2889 2138 ตอ 6129 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

1. นางสาวสุกญัญา  ลีเ้จรญิ  (E-mail : sukanya.lee@mahidol.ac.th) 
หอง R 301 ,อาคาร 1 ,  ชั้น 3 ,ภาควชิาวิศวกรรมเคม,ี  คณะวิศวกรรมศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา 
โทร :  0 2889 2138 ตอ 6117 โทรสาร : 0 2889 2138 ตอ 6129 

 

หมายเหต ุ    1.  รายวิชาท่ีนักศึกษาตองศึกษาเปน Prerequisite หรือรายวชิาท่ีเปนการปรบัพืน้ฐานความรูของนักศึกษา   

 ขึ้นอยูกับดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  โดยจะพจิารณาจากรายวิชาท่ีศึกษามาในระดับปริญญาตร ี

2.  ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิ่มเตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th  
 
  

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


