
 
หลกัสูตร     วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ   รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวชิา     วศิวกรรมเคมี (ภาคปกต)ิ คณะวศิวกรรมศาสตร 
 
ภาควชิา       วศิวกรรมเคมี จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา     30     คน 
 

 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
     แผน ก แบบ ก (1) 

1. สาํเร็จการศกึษาปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเคมี) หรือวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วของ จาก

สถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 3.00 

3. มีผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการตพีมิพเผยแพรอยางนอย 1 ผลงาน 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสือรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- MU GRAD TEST (Computer based)   ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

             ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

  

     แผน ก แบบ ก (2) 

1. สาํเร็จการศกึษาปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติในสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ หรือวทิยาศาสตรบณัฑติในสาขาวชิาทีเ่กีย่วของจาก

สถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสือรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- MU GRAD TEST (Computer based)   ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

             ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาคณิตศาสตร 

 

   
9.00 – 10.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 

โครงสรางหลกัสูตร 
 
          หนวยกติ 
แผน ก แบบ ก1 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน           ไมนบัหนวยกติ 
วทิยานิพนธ                                     36 
รวมไมนอยกวา                                   36 
 
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน           ไมนบัหนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั             15 
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา             9 
วทิยานิพนธ              12 
รวมไมนอยกวา                                   36 
 
 
 
          หนวยกติ 
แผน ก แบบ ก1 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน  
EGCH 622 คณิตศาสตรทางวศิวกรรมเคมีข ัน้สงู        3(3-0-6) 
EGCH 694 สมัมนางานวจิยัทางวศิวกรรมเคม ี       1(1-0-2) 
EGCH 695 วทิยาระเบียบวธิวีจิยัทางดานวศิวกรรมเคม ี     2(2-0-4) 
 
วทิยานิพนธ 
EGCH 798 วทิยานิพนธ          36(0-108-0) 
 
แผน ก แบบ ก2 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน  
EGCH 509 กระบวนการนําพา         3(3-0-6) 
EGCH 510 จลนพลศาสตรวศิวกรรมเคมีและการออกแบบเครือ่งปฏกิรณ    3(3-0-6) 
EGCH 511 หลกัการและการคาํนวณทางวศิวกรรมเคม ี     3(3-0-6)  
EGCH 512 อณุหพลศาสตรทางวศิวกรรมเคมี       3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาบงัคบั 
EGCH 609  ปรากฏการณการนําพาข ัน้สงู        3(3-0-6)  
EGCH 610 อณุหพลศาสตรทางวศิวกรรมเคมีข ัน้สงู      3(3-0-6) 
EGCH 621 จลนพลศาสตรวศิวกรรมเคมีและการออกแบบเครือ่งปฏกิรณทางเคมีข ัน้สงู  3(3-0-6)    
EGCH 622 คณิตศาสตรทางวศิวกรรมเคมีข ัน้สงู       3(3-0-6) 
EGCH 694 สมัมนางานวจิยัทางวศิวกรรมเคม ี      1(1-0-2) 
EGCH 695 วทิยาระเบียบวธิวีจิยัทางดานวศิวกรรมเคมี      2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาเลือก 
EGCH 652 กระบวนการแยกในวศิวกรรมเคมี        3(3-0-6) 
EGCH 653 กระบวนการเรงปฏกิริยิาในอตุสาหกรรม      3(3-0-6) 
EGCH 654 เทคโนโลยีของไหลทีเ่หนือและกึง่จุดวกิฤต ิ     3(3-0-6) 



 
EGCH 655 แบบจาํลองและการจาํลองทางวศิวกรรมเคม ี     3(2-2-5) 
EGCH 656 วศิวกรรมการผลติปิโตรเลียม       3(3-0-6) 
EGCH 657 กระบวนการปรบัสภาพกาซและน้ํามนั      3(3-0-6) 
EGCH 658 การวางแผนพฒันาแหลงพลงังาน      3(3-0-6) 
EGCH 659 เทคโนโลยีอนุภาคข ัน้สงู       3(3-0-6) 
EGCH 660 เทคโนโลยีอปุกรณรบัรู       3(3-0-6) 
EGCH 661 วทิยาศาสตรพอลเิมอรชีวภาพ       3(3-0-6) 
EGCH 662 วทิยาศาสตรในระดบันาโน และวสัดนุาโนคอมโพสติ    3(3-0-6) 
EGCH 663 การสกดัแยกโลหะและการแปรใชใหมข ัน้สงู     3(3-0-6) 
EGCH 664 วศิวกรรมเคมีไฟฟ าและการกดักรอน      3(3-0-6) 
EGCH 665 การหาคาเหมาะทีส่ดุสาํหรบักระบวนการชีวภาพ     3(3-0-6) 
EGCH 666 วศิวกรรมชีวเคมขี ัน้สงู       3(3-0-6) 
EGCH 667 พลงังานหมุนเวยีนและเช้ือเพลงิชีวภาพ      3(3-0-6) 
EGCH 668 เทคโนโลยีกระบวนการเช้ือเพลงิและการออกแบบ     3(3-0-6) 
EGCH 669 เทคโนโลยีนิเวศสิง่แวดลอม       3(3-0-6) 
EGCH 670 กระบวนการบาํบดัน้ําเสยีและการออกแบบ     3(3-0-6) 
EGCH 676 การจดัการมูลฝอยและของเสยีอนัตราย      3(3-0-6) 
EGCH 677 ระบบควบคมุมลพษิอากาศและการออกแบบ     3(3-0-6)  
EGCH 678 วศิวกรรมสิง่แวดลอมและความปลอดภยั     3(3-0-6) 
EGCH 680-689หวัขอปจัจบุนัทางวศิวกรรมเคม ี      3(3-0-6) 
EGIE5 506 นวตักรรมและการสรางสรรคสาํหรบัการเป็นผูประกอบการแบบย ั่งยืน   3(3-0-6) 
 
วทิยานิพนธ 
EGCH 698  วทิยานิพนธ        12(0-36-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

1. หลกัสตูรประกอบดวย 2 แผนการเรียน  คอื  แผน ก แบบก(1)  เนนการทาํวจิยั  สาํหรบัผูทีม่ีผลการเรยีนดแีละมี
ประสบการณวจิยั  สามารถนําหวัของานวจิยัในอตุสาหกรรมมาเป็นหวัขอวทิยานิพนธ  และแผน ก แบบก(2)  ซึง่จดัการเรียน
การสอนรวมกบัการทาํวทิยานิพนธ 

2. งานวจิยัในหลกัสตูรมคีวามหลากหลาย  อาท ิ วศิวกรรมเคมีข ัน้สงู เนนดานพลงังานและสิง่แวดลอม โดยบูรณาการงานวจิยั
รวมกบัสาขาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ  วศิวกรรมชีวการแพทย  และวศิวกรรมไฟฟ า  ตลอดจนหนวยงานจาก
ภาคเอกชนและอตุสาหกรรม 

 
ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 

1. นกัศกึษาทกุคนมีโอกาสไดรบัทนุยกเวนคาหนวยกติและ/หรือคาทาํวจิยั (Full, Half and Partial Scholarship)   
       โดยพจิารณาจากเกรดเฉลีย่ 
2. ทนุผูชวยวจิยั  โดยขึน้กบัดลุยพนิิจของอาจารยทีป่รกึษา 
3. ทนุเฉลมิพระเกยีรต ิ60 ปี ครองราชสมบตัสิาํหรบันกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเียีย่มและศกัยภาพสงู 

 
รายละเอยีดอืน่ ๆ 

- หลกัสตูรจดัการเรียนการสอนใหนกัศกึษาเรยีน Course Work ภายใน 1 ปี 
- หลกัสตูรผลกัดนัใหนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษาภายใน 2 ปี  โดยมีผลงานตพีมิพหรือนําเสนอในทีป่ระชุมวชิาการในระดบัสากล 

 
การสมคัร 
     รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมคัร 
     ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตางๆ   
ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    
จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 



 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         
 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
1. วศิวกรเคมี วศิวกรกระบวนการ วศิวกรทีป่รกึษา 
2. นกัวจิยั 
3. อาจารย  นกัวชิาการ 
4. ผูประกอบการในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัวศิวกรรมเคมี 

 

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

หอง R 324 ,  อาคาร 1 ,  ชัน้ 3 ,ภาควชิาวศิวกรรมเคม,ี  คณะวศิวกรรมศาสตร  ม.มหดิล  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 ,  ชัน้ 3 ,ภาควชิาวศิวกรรมเคม,ี  คณะวศิวกรรมศาสตร  ม.มหดิล ศาลายา 
โทร :  0 2889 2138 ตอ 6101 - 2 โทรสาร : 0 2889 2138 ตอ 6129 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

1. นางสาวกาญจนา ทองสขุเสนีย  (E-mail : oui_kanjana@hotmail.com) 
หอง R 301 ,อาคาร 1 ,  ชัน้ 3 ,ภาควชิาวศิวกรรมเคม,ี  คณะวศิวกรรมศาสตร  ม.มหดิล ศาลายา 
โทร :  0 2889 2138 ตอ 6103 โทรสาร : 0 2889 2138 ตอ 6129 

 

หมายเหต ุ    1.  รายวชิาทีน่กัศกึษาตองศกึษาเป็น Prerequisite หรือรายวชิาทีเ่ป็นการปรบัพืน้ฐานความรูของนกัศกึษา   

 ขึน้อยูกบัดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  โดยจะพจิารณาจากรายวชิาทีศ่กึษามาในระดบัปรญิญาตรี 

2.  ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th  
 
  

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


