หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
: Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
B.Eng. (Chemical Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิศวกรรมเคมี เปนวิชาชีพที่ใชองคความรูทางวิศวกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อ
การควบคุมกระบวนการผลิตและการออกแบบทางอุตสาหกรรมเคมี รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานอุตสาหกรรมของประเทศ โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและมนุษยชาติ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูและทักษะทางดานวิศวกรรมเคมี เพื่อสามารถตอบสนองตอความตองการ
บุคลากรทั้งทางดานวิชาการ อุตสาหกรรม และการผลิตที่เกี่ยวของได
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2. มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา ตลอดจนการสังเคราะหแนวคิดและวิจัย
องคความรูใหมทางดานวิศวกรรมเคมี
3. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียรและ
สํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม และตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอมนุษยชาติ
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1. นายจักรทอง
ทองจัตุ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

2.

นางสาวนพวรรณ

โมทอง

อาจารย

3.

นายวัฒนชัย

เยาวรัตน

อาจารย

4.

นางสาวสุชาดา

อิศราภรณ

อาจารย

5.

นายอดิศักดิ์

ไสยสุข

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตและ
อัตโนมัติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
วศ.ด (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ (วิศวกรรมเคมี)

12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1. นายธวัชชัย
ชรินพาณิชกุล

2.

นางสาวโศรดา

กนกพานนท

ตําแหนง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย D.Eng. (Chemical Engineering)
M.Eng. (Chemical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biochemical Engineering)
M.Sc. (Biochemical Engineering)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
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ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
3. นายเจิดศักดิ์
ไชยคุนา

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

4.

นายณรงคชัย

โอเจริญ

อาจารย

5.

นายสรพงษ

ภวสุปรีย

อาจารย

6.

นายสุรเทพ

เขียวหอม

อาจารย

7.

นายอภินันท

สุทธิธารธวัช

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D (Chemical Engineering)
M.S. (Chemical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D. (Polymer Processing)
ปร.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก)
Ph.D. (Energy Science)
M.Sc. (Energy Science)
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก)
Ph.D. (Chemical System
Engineering )
M.Eng. (Chemical System
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D. (Molecular and Biochemical
Engineering)
M.Sc. (Biochemical-Food Chemical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

13. จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตทีค่ าดวาจะรับเขาศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
สําเร็จการศึกษา

2552
40
40
-

2553
40
40
80
-

ปการศึกษา
2554
40
40
40
120
-

2555
40
40
40
40
160
40

2556
40
40
40
40
160
40
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14. สถานทีแ่ ละอุปกรณการสอน
การเรียนการสอนใชสถานทีแ่ ละอุปกรณการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. หองสมุด
จํานวนหนังสือ ตําราเรียน และวารสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรมีดังนี้
15.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรมีตํารา เอกสารในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
28,654
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
14,437
เลม
:
ภาษาไทย
170
ชื่อเรื่อง
วารสาร
:
ภาษาตางประเทศ
150
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดิทัศน
2,466
ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส ACMDAO Lexis-Nexis Science Direct IEEEACS
Emerald Full Text Grolier online Springer link H.W. Wilson (all)
15.2 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตํารา เอกสาร ตามยอดป 2551 ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
4,816
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
1,466
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
44
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
16. งบประมาณ
งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
รายการ
ที่
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา
2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.1.3 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะดาน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา

145
เกณฑ สกอ.
30 หนวยกิต
84 หนวยกิต
6 หนวยกิต
120 หนวยกิต

17.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต
21
กําหนดใหนสิ ิตทุกคนตองเรียนจํานวนหนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หนวยกิต
หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2552
30 หนวยกิต
109 หนวยกิต
48 หนวยกิต
21 หนวยกิต
3 หนวยกิต
24 หนวยกิต
61 หนวยกิต
52 หนวยกิต
9 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
6 หนวยกิต
145(6)หนวยกิต

30
หนวยกิต
21
หนวยกิต
9
หนวยกิต
21
หนวยกิต
หนวยกิต ดังตอไปนี้
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134

กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160

3

หนวยกิต
3(3-0)

1

หนวยกิต

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
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001161
001162
001163
001164
001165

กลุมวิชาสหศาสตร
001171
001172
001173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defence

001122

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

8
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

วิชาศึกษาทัว่ ไปวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนสิ ิตเลือกเรียน จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121

1(0-2)

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
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สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life

หนวยกิต

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
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001123
001124
001125
001126

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
001132
001133
001135

ภาษา สังคมและวัฒนธรม
Language, Society and Culture
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจกั ขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

3(3-0)

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
001144
อาหารและวิถชี ีวิต
Food and Life Style

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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001145
001245

กลุมสหศาสตร
001170

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0)

พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

3(3-0)

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
252284
แคลคูลัส 3
Calculus III
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101
ฟสิกส 1
Physics I
261102
ฟสิกส 2
Physics II
วิชาพื้นฐานทางภาษา
205301

จํานวน 109 หนวยกิต
จํานวน 48 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)

จํานวน
การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English

3(3-0)

3

หนวยกิต
3(3-0)
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วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
จํานวน
301101
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
301202
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
301303
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
301304
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
302111
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
302151
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
303206
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Introduction to Electrical Engineering
305171
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

24

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
312101

61 หนวยกิต
52 หนวยกิต
3(3-0)

312201

312202

312203

จํานวน
จํานวน

หนวยกิต
2(1-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
4(3-3)
3(3-0)

หลักวิศวกรรมเคมีเบื้องตน
Introduction to Chemical Engineering
เคมีฟสิกสและเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมเคมี
4(3-3)
Physico-chemistry and Analytical Chemistry for
Chemical Engineering
การคํานวณและหลักวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
Chemical Engineering Principles and
Calculations
อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 1
3(3-0)
Chemical Engineering Thermodynamics I

12

312204
312205
312301
312302
312303

312304
312305
312306
312371
312372
312401
312402
312403
312471

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Thermodynamics II
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมเคมี
Applied Mathematics for Chemical Engineering
ปรากฎการณการขนสง
Transport Phenomena
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1
Unit Operation I
จลนพลศาสตรและการออกแบบเครื่องปฏิกรณทาง
วิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2
Unit Operation II
พลศาสตรและการควบคุมกระบวนการ
Process Dynamics and Control
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Processes
ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1
Unit Operation Laboratory I
ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2
Unit Operation Laboratory II
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี
Safety in Chemical Industries
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3
Unit Operation III
การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Plant Design
ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3
Unit Operation Laboratory III

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)

13

312491
312492
312493

โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Project I
โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Project II
สัมมนา
Seminar

1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)

วิชาเอกเลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
จํานวน 9 หนวยกิต
กลุมวิชาวิศวกรรมเคมี
312431 การควบคุมมลพิษและจัดการของเสียในอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0)
Pollution Control and Waste Management in Chemical Industries
3(3-0)
312432 วิศวกรรมการเรงปฏิกิริยาเบือ้ งตน
Introduction to Catalyst Reaction Engineering
312433 อุปกรณในกระบวนการทางเคมี
3(3-0)
Chemical Process Instrumentation
3(3-0)
312434 เทคโนโลยีการแยก
Separation Technology
3(3-0)
312435 เทคโนโลยีเมมเบรน
Membrane Technology
312436 เทคโนโลยีอนุภาค
3(3-0)
Particle Technology
312437 เทคโนโลยีปโตรเลียม
3(3-0)
Petroleum Technology
312438 เทคโนโลยีปโตรเคมี
3(3-0)
Petrochemical Technology
312439 วิศวกรรมวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ
3(3-0)
Biodegradable Material Engineering
312494 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
Selected Topics in Chemical Engineering

14

312495

ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี
Special Problems in Chemical Engineering

กลุมวิชาวิศวกรรมวัสดุประกอบและโลหะ
309418 วัสดุประกอบ
Composite Materials
309433 การกัดกรอน
Corrosion
309435 วิศวกรรมโลหะผสม
Alloys Engineering
กลุมวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร
309361 วัสดุพอลิเมอร
Polymeric Materials
309462 เทคโนโลยีทางพอลิเมอร
Polymer Technology
309463 เทคโนโลยียาง
Rubber Technology
กลุมวิชาวิศวกรรมการบริหาร
301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
301332 การวิจยั ดําเนินงาน
Operations Research
301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
301435 การจัดการดานวิศวกรรม
Engineering Management
301442 การยศาสตร
Ergonomics

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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301446
301447
301448

การจัดการหวงโซอุปทาน
Supply Chain Management
วิศวกรรมการซอมบํารุง
Maintenance Engineering
การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง
Design and Analysis of Experiments

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวน
6 หนวยกิต
312391 ฝกงานดานวิศวกรรมเคมี
6 หนวยกิต
Training in Chemical Engineering (ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่

16

17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001171 ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
252182 แคลคูลัส 1
Calculus I
256101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101 ฟสิกส 1
Physics I
301101 เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
2(1-3)
22

หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001173 ทักษะชีวิต
Life Skills
001xxx กลุมวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
252183 แคลคูลัส 2
Calculus II
261102 ฟสิกส 2
Physics II
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
312101 หลักวิศวกรรมเคมีเบื้องตน
Introduction to Chemical Engineering
รวม

3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
3(3-0)
3(3-0)

19

หนวยกิต

18

17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001xxx วิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
General Education Elective Course
252284 แคลคูลัส 3
Calculus III
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
312201 เคมีฟสิกสและเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมเคมี
Physico-chemistry and Analytical Chemistry
for Chemical Engineering
312202 การคํานวณและหลักวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Principles and Calculations
312203 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Thermodynamics I
รวม

3(2-2)
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)

3(3-0)
3(3-0)

22

หนวยกิต

19

17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
001xxx วิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
General Education Elective Course
301202 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
312204 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Thermodynamics II
312205 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมเคมี
Applied Mathematics for Chemical Engineering
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(x-x)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)

21

หนวยกิต

20

17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205301 การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English
301303 สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics
303206 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Introduction to Electrical Engineering
312301 ปรากฏการณการขนสง
Transport Phenomena
312302 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1
Unit Operation I
312303 จลนพลศาสตรและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ
ทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
312371 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1
Unit Operation Laboratory I
รวม

3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1(0-3)

20

หนวยกิต

21

17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
312304 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2
Unit Operation II
312305 พลศาสตรและการควบคุมกระบวนการ
Process Dynamics and Control
312306 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Processes
312372 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2
Unit Operation Laboratory II
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Electives

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)
รวม

16

หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
312391 ฝกงานดานวิศวกรรมเคมี
(ไมนับหนวยกิต)
6
หนวยกิต
Training in Chemical Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
รวม
6
หนวยกิต

22

17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
312401 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี
Safety in Chemical Industries
312402 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3
Unit Operation III
312471 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3
Unit Operation Laboratory III
312491 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1
Chemical Engineering Project I
xxxxxx วิชาเอกเลือก
Elective Courses
xxxxxx วิชาเอกเลือก
Elective Courses

3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)

รวม

14

หนวยกิต

23

17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
312403 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Plant Design
312492 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2
Chemical Engineering Project II
312493 สัมมนา
Seminar
xxxxxx วิชาเอกเลือก
Elective Courses
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Electives

3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)

รวม

11

หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเนน
ทักษะการเขียนเปนสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading, speaking,
and writing with an emphasis on writing skill
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ ระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารใน
ปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการสื่อสารใน
ปริบททางวิชาการและปริบทอื่น ๆ
Development of complicated English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยเน น ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นงานวิ ช าการและการศึ ก ษา
คนควาวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing pertaining to
students’ academics areas and their research interest
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001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศ
ตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการ
เสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources, approaches,
information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as
creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต
ประสบการณ อั น ทรงคุ ณ ค า ตลอดจนป จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต และงาน
ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอ
สังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy for
life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence success in all aspects
of life and profession of respected people
001123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัม พันธ ระหวางภาษา
ที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศนสังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทยกับการใช
ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and culture in
terms of the ways in which language reflects society and culture, the study includes the
interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural structure, the study also
includes language change caused by social and cultural factors
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001124 ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
ลั ก ษณะและคุ ณ ค า ของนาฎศิ ล ป ไ ทยแบบมาตรฐานและแบบพื้ น บ า นเพื่ อ ให เ กิ ด สุ น ทรี ย ะ
ในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable
students to understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance
001125 ดุริยางควิจกั ขณ
3(3-0)
Music Appreciation
ศึ ก ษาลั ก ษณะ ความสํ า คั ญ พั ฒ นาการ องค ป ระกอบทางด า นดนตรี บทเพลง คี ต กวี
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาทในการ
เขาฟงดนตรี การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และ
ตะวันตกในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
A study of musical characteristics, importance of music development, musical
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics
and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical
performance including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the
present
001126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรูทางสถาปตยกรรม เชน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อตางๆ อันจะ
นําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่สัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life, topics include visual
art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual
communicative design, knowledge of architecture such as energy-saving management. beliefs
concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and
international contexts
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001131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึ ก ษาถึ ง วิ วั ฒ นาการของกฎหมาย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตาม รั ฐ ธรรมนู ญ
รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นและภูมิปญญา
ทองถิ่นรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental law,
laws concerning local administration, traditional knowledge, and the development
of the quality of life
3(3-0)
001132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ ตั้งแต
กอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during various
times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the world forum
including future trends
3(3-0)
001133 วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถีทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจจุบัน ลักษณะเฉพาะและ
อัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดํารงความเปนไทยในโลก
ปจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the
present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the
Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world
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001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุ ค ต า งๆ วิ ถี วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี พิ ธี ก รรม คติ ค วามเชื่ อ ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices,
beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลกผลกระทบของโลกาภิวัตน
ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society, international political
development, politics and adjustment of developed countries the global economics system,
impacts of globalization on economy and relations between the world system and Thailand
001140 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ
ทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึก
การสรางความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental problems,
effects of population change related to environmental problems case studies of global climate
change and natural disasters at the global and local scale and the building of environmental
awareness and participation in sustainable environmental management
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001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร ซอฟตแวร
เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงานระบบสํานักงานอัตโนมัติระบบจํานวนและการ
แทนขอมูลการจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer software,
computer networks, the Internet and its applications, office automation systems, number system
and data representation, data management and database systems, information systems,
programming languages, information system development, program design, and introduction to
BASIC programming
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตรเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวันเชน การเงินการธนาคารการประกันภัย
การตัดสินใจทางธุรกิจและการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพือ่ การสํารวจและการตัดสินใจเบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and finance,
insurance, business and statistics for data collection and decision making
3(3-0)
001143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวัน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพตลอดจนการเลื อ กใช แ ละการจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด ความปลอดภั ย กั บ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal
products commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and
management for health and environmental safety
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001144 อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน
ภูมิภาคตางๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรมการบริโภค
ของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการของ
รางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยน
แปลงในยุคโลกภิวัตน
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the
world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and
wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, food choices,
information for purchasing food, and food and life style according in the age of globalization
001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0)
Energy and Technology Around Us
ความรูพื้ น ฐานด า นพลั งงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ พ ลัง งาน การใชพ ลัง งานอยา งฉลาด
ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด และปลอดภัย
หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใชพลังงานใน
อนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต
ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกใช
อยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming energy
intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and how to
consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles, and basic
information technology as well as how to use them effectively and efficiently; and newer
technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy, future automotive
technology, high performance mass transportation systems to prepare for the change in
technology and be able to choose accordingly
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001150 กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ การฝก
ทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf, basic skill training, rules, and
etiquette of golf
001151 เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูนําเกมเบื้องตน
และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games type of games, basic game
leadership, and games participation
001152 บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการสราง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning principle of exercises, physical
fitness activities, and physical fitness test
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน ทาเตนรําพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and international
folk dances
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001154 วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ าว า ยน้ํ า
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and etiquette of
swimming
001155 ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และมารยาท
ของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances
001156 ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ าตะกร อ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and etiquette of
takraw
001157 นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation, nature of activities and
recreation participation
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001158 ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บกี ฬ าซอฟท บ อล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball, basic skill training, rules,
and etiquette of softball
001159 เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ าเทนนิ ส
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis, basic skill training, rules,
and etiquette of tennis
001160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis, basic skill training,
rules, and etiquette of table tennis
001161 บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาบาสเกตบอล การ
ฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball, basic skill training,
rules, and etiquette of basketball
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001162 แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวั ติ ความหมาย ความสํา คั ญ การเสริ ม สรา งสมรรถภาพทางกายสํ า หรับ กี ฬ าแบดมิน ตั น
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton, basic skill training,
rules, and etiquette of badminton
001163 ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ าฟุ ต บอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football, basic skill training, rules,
and etiquette of football
001164 วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball, basic skill training,
rules, and etiquette of volleyball
001165 ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการตอสูปองกัน
ตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา มารยาทของ
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense, basic
skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules, and etiquette of the art of self-defense
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001170 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม
ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา เชาวนปญญาและ
การยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรม
อปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and perception,
state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and
intelligence management of emotions and development of motivation, human social behavior,
abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in everyday life
001171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย
วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ
ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behaviors and
human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of mental
health; medicine and health; environment and health; health insurance, life insurance, accident
insurance, and social security; protection from danger, accidents, natural disasters and
communicable diseases
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม
การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง วิธีการคิดการ
แกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility of an individual both as
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes
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in a global society, world communication, conflict management resolutions, and methods
to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living conditions along
with a more ethical society
001173 ทักษะชีวิต
2(1-2)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics; practice in team
working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public
consciousness and other desirable personal characteristics
001245 วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ท างด า นชี ว ภาพ กายภาพ และบู ร ณาการความรู
ทางด า นวิ ท ยาศาสตร ข องโลกทั้ ง ระบบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น ได แ ก สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and physical
sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and environments,
chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and space
205301 การอานเชิงวิชาการ
3 (3-0)
Reading Academic English
ฝกอานขอความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการศึกษาตอ
หรือใชในการปฏิบัติงาน ฝกการใชวัสดุอางอิงในสาขาวิชา
Practice reading academic texts in English from various academic fields with the aims for
further studies and practical usage, practice using references in students fields of study
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252182 แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธ
ปริพันธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical Induction, algebraic and transcendental functions, limit and continuity,
derivative and its applications, integration and its applications, techniques of integration, improper
integrals
252183 แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus II
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ลํ า ดั บ และอนุ ก รม การทดสอบอนุกรม อนุ ก รมกํ า ลั ง เทย เ ลอร (อนุ ก รมโลรองต) เมตริก ซ แ ละ
ตั ว กํ า หนด ค า ลํ า ดั บ ขั้ น ของเมตริ ก ซ การหาผลเฉลยเชิ ง ตั ว เลขของระบบสมการเชิ ง เส น ด ว ยเมตริ ก ซ
หลักเกณฑเครเมอร ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ
Sequences and series, convergence tests of series, Taylor’s series, Laurent’s series,
matrices and determinants, rank of a matrix, solutions of systems of linear equations, Cramer’s
rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations, eigenvalues and
eigenvectors
252284 แคลคูลัส 3
3(3-0)
Calculus III
วิชาบังคับกอน : 252183 แคลคูลัส 2
Prerequisite : 252183 Calculus II
การหาอนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเสน ตามผิว และตามปริมาตร
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎีบทของกรีน เกาส และสโตกส สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับที่หนึ่ง และอันดับสูง
วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหและเชิงตัวเลข การแปลงลาพลาซกับการแกสมการเชิงอนุพันธ พีชคณิตของ
เวกเตอร ไดเวอรเจนซ เคิรล
Linear differential equation of first and higher order, analytical and numerical solution,
Laplace transforms and applications, vector field, divergence, curl, differentiation and integration
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of several variables, line integrals, surface integrals, and volume integrals, polar coordinate
system, Green’s theorem, Gauss’s theorem and Stokes’s theorem
256101 หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ แกสและของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟาเคมี เคมีนิวเคลียรและ เคมี
สิ่งแวดลอม
Stoichiometry, atom structure, chemical bonding, periodic Table and properties of
elements, solid and liquid, liquid and solution, chemical thermodynamics, chemical kinetics, acidbase, electrochemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry
261101 ฟสิกส 1
4(3-2)
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนงในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ พลังงาน
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล การสั่นสะเทือน และเสียง ระบบ
ของเลนส ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรอนและระบบแกสอุดมคติ เทอรโมไดนามิกส และเครื่องกลจักรความ
รอนทฤษฎีจลน
One- and two-dimension motion, rotation; work and energy, mechanics of particles and
rigid bodies, properties of matter, mechanics of fluids, vibration and noise, lens system, wave
theory of light, heat and systems of ideal gases, thermodynamics, theoretical heat engine
4(3-2)
261102 ฟสิกส 2
Physics II
ไฟฟ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ า และสนามไฟฟ า กฎของเกาส ศั ก ย ไ ฟฟ า กระแสตรง และอุ ป กรณ
แมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กและกฏของฟาราเดย ตัวเหนี่ยวนํากระแสไฟฟาวงจรไฟฟากระแสสลับ
สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟา การสั่นและคลื่น
แมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ทฤษฏีสัมพัทธภาพ อิเลคตรอน กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียส กําเนิด
ของทฤษฎีควันตัม คลื่นและอนุภาค สมบัติบางประการของสสาร สมบัติบางประการของนิวเคลียส
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Electrostatic, electrical charge and field, Gauss’ laws, electrical potential, direct current
(DC), magnetic and electromagnetic instruments, magnetic induction, Faraday’s law, electrical
inductance, alternating current (AC), electrical circuit, magnetic field due to electrical current,
changing field and current, electromagnetic field (EMF), vibration and electromagnetic wave,
basic electronics, theory of relativity, electron, radioactivity, nucleus, history of quantum theory,
wave and particle, properties of matter, properties of nucleus
301101 เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
Engineering Tools and Operations
ความปลอดภัยในโรงฝกงาน เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางดานวิศวกรรม โดยเนนถึงวิธีใช
เครื่องมือ เครื่องจักร ปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับงานฝมือ งานเครื่องมือและเครื่องจักร งานเชื่อม และงาน
โลหะแผน
Safety in workshop, measuring instrument and basic instrument, emphasis on machine
and instrument instruction, operation about skill, instruments, machines, welding and sheet metal
301202 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี
261102 ฟสกิ ส 2
Prerequisite : 256101 Principle of Chemistry
261102 Physics II
คุณสมบัติและโครงสรางของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิค และโพลีเมอร โครงสรางทาง
จุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุลย กรรมวิธีทางความรอนตอโครงสรางทางจุลภาคของโลหะ
ผสม การแตกหัก การกัดกรอน การเสื่อมสภาพ การวิเคราะหความวิบัติ
Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymers, microstructures,
mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture, corrosion, deterioration,
collapse analysis
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301303 สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Statistics
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ความนาจะเป น ตัว แปรสุม การแจกแจงความน าจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบต อเนื่อง คา
คาดหมายและโมเมนตฟงกชัน การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ การวิเคราะหความ
แปรปรวน การประยุกตใชสถิติในการควบคุมทางอุตสาหกรรม
Probability, random variables, continuous and discrete probability distribution, expected
values and function moment, hypothesis testing, linear regression and correlation, variance
analysis, applying statistics to industrial control
301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Economics
หลักการและเทคนิคมูลฐานสําหรับการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร การ
วิเคราะหของประสิทธิผล คุณคาของเงินตามเวลา การประเมินเงินลงทุนเริ่มตน การวิเคราะหจุดคุมทุน คา
เสื่อมราคา กําไรและตนทุน
Principle and basic technique for economically analysis of engineering project, efficiency
analysis, net present value, initial investment assessment, breakeven point analysis, depreciation,
profit and cost
301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Work Study
วิชาบังคับกอน : 301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Prerequisite : 301101 Engineering Tools and Operations
ความเป น มาของการศึ ก ษาความเคลื่ อ นไหวและเวลาที่ ใ ช ใ นการทํ า งาน เทคนิ ค ต า ง ๆ ของ
การศึกษาการเคลื่อนไหว เทคนิคตางๆ ของการศึกษาเวลาการทํางาน การประยุกตใชเทคนิคของการศึกษา
การเคลื่อนไหวและเวลา
History of motion and time study, motion study technique, time study technique, the
application of motion and time study technique
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301332 การวิจยั ดําเนินงาน
3 (3-0)
Operations Research
วิชาบังคับกอน : 252284 แคลคูลัส 3
301303 สถิติวิศวกรรม
Prerequisite : 252284 Calculus III
301303 Engineering Statistics
วิ ธี ก ารวิ จั ย การปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช ใ นการแก ป ญ หาทางด า นวิ ศ วกรรมในโรงงานอุ ต สาหกรรม
สมัยใหม เนนทางดานการใชรูปแบบทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ปญหาการขนสง ปญหาการ
แจกจายงาน ทฤษฎีของแถวคอย การวิเคราะหขายงาน การจําลองเหตุการณเพื่อการตัดสินใจ
Engineering problem solving techniques, mathematical modeling, linear programming,
transportation problems, assignment problems, queuing theory, network modeling, simulation for
decision
301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0)
Production Planning and Control
วิชาบังคับกอน : 301332 การวิจัยดําเนินงาน
Prerequisite : 301332 Operations Research
บทบาทของการวางแผนและการควบคุมการผลิต เทคนิคของการพยากรณ เทคนิคในการวางแผน
และควบคุมการผลิตสินคาคงคลัง การวางแผนความตองการวัสดุ การกําหนดงานและการจัดลําดับงาน การ
บริหารงานโครงการ
The role of production planning and control, forecasting techniques, inventory control
and planning techniques, materials requirement planning, sequencing and scheduling, project
management
301435 การจัดการดานวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Management
โครงสรางและการจัดองคการสําหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติสําหรับการจัดการงาน
วิศวกรรมสมัยใหมใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
Structure and organization in engineering, principles and practice for engineering
management
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301442 การยศาสตร
3 (3-0)
Ergonomics
บทนํ าการยศาสตร สรีระมนุษยในลักษณะของระบบการทํางาน อัน มีโครงสรางกระดู กข อตอ
กระดูกกลามเนื้อ ระบบเผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่เห็น ความสั่นสะเทือน การออกแบบ อุปกรณ
อันมีที่นั่ง ภาพแสดง และการควบคุมปจจัยมนุษยในดานการตรวจสอบอายุ การทํางานเปนกะ การจูงใจ และ
ความเหนื่อยลา
Introduction of Ergonomics, process design, injury prevention and workplace design,
principle of anthropometry, human sensory, physiology and psychology of human being
emphasis an customers and blue – and white – color workers in organizations
3 (3-0)
301446 การจัดการหวงโซอุปทาน
Supply Chain Management
วิชาบังคับกอน : 301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Prerequisite : 301416 Production Planning and Control
ศึกษาการวิเคราะหการไหลของสินคาและขอมูลของลูกโซอุปทาน ซึ่งประกอบไปดวย ผูสงมอบผูผลิต – คลังสินคา – ศูนยจายสินคา - ลูกคา และสําหรับหนวยงานในองคกรการผลิต การเขาใจวงจรชีวิต
ของระบบ บทบาทและความสําคัญของลอจิสติกส การออกแบบและการวางแผนสําหรับการทําใหเกิดผล
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาลอจิสติกสเพื่อการตัดสินใจในเชิงแกไขและปองกัน
A study of analyzing product and information flows of supply chain which includes
supplier, plant, warehouse, distribution center and customer, Industrial Engineering using
knowledges to salve logistics problem
301447 วิศวกรรมการซอมบํารุง
3(3-0)
Maintenance Engineering
แนวคิดและประเภทของการซอมบํารุง การจัดตั้งหนวยงานซอมบํารุง การจัดการ วัสดุ และอะไหล
สถิติของความเชื่อมั่นและขอผิดพลาด การประยุกตใชทฤษฎีแถวคอยกับปญหาการบํารุงรักษา การวัดและ
ประเมินผลการบํารุงรักษา
Concepts and types of maintenance, materials and spare parts management, statistics
of confidence and mistake, applying queuing theory to maintenance problems, maintenance
performance measurement and appraisal
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301448 การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง
3(3-0)
Design and Analysis of Experiments
วิชาบังคับกอน : 301303 สถิติวิศวกรรม
Prerequisite : 301303 Engineering Statistics
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะหทางสถิติและการ
ออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม เนนการประยุกตใชตัวแบบคณิตศาสตรขั้นสูง วิธีการออกแบบ
การทดลอง และการใชซอฟตแวรในการวิเคราะหขอมูล
Analysis of relationship between factors in industrial system, statistical analysis and
design of industrial control system, emphasis on the use of advanced mathematical model,
design of experiments and using software for data analysis
3(3-0)
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน :252182 แคลคูลัส 1
261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
261101 Physics I
บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตสมการสมดุลใน
การวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบเครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคานและเคเบิล ความเสียด
ทานในสภาวะแหง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
Introduction to statics; force system analysis, two-dimensional, three-dimensional;
applications of equilibrium equation for force analysis, truss, frame machine, distributed force
analysis, beam, cable, dry friction, virtual work and stability, area moment of inertia
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
การใช เ ครื่ อ งมื อ และการเขี ย นตั ว อั ก ษร การสร า งรู ป เรขาคณิ ต การเขี ย นภาพฉาย
ออโธกราฟฟค การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด วิวชวย
เรขาบรรยายเบื้องตน การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การเขียน
แบบรางดวยมือ การเขียนแบบเฉพาะดานสําหรับวิศวกรรมแตละสาขา
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Drafting equipment and lettering, geometric construction, orthographic projection,
dimensioning and tolerancing, pictorial drawing, sectional drawing, auxiliary view, fundamentals
of descriptive geometry, intersection, development, working drawing, computer-aided drafting,
freehand sketches, specialized engineering drawing
303206 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
4(3-3)
Introduction to Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite : 261102 Physics II
หลั ก การเบื้ อ งต น ของวงจรไฟฟ า องค ป ระกอบพื้ น ฐานของวงจรไฟฟ า ทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห
วงจรไฟฟา การวิเคราะหผลตอบสนองของวงจรไฟฟากระแสตรง การวิเคราะหสภาวะเปลี่ยนแปลงและ
สภาวะคงตัว การคํานวณกําลังไฟฟาจริง กําลังไฟฟาจินตภาพ และกําลังรวมไฟฟารวม ของวงจรไฟฟา
กระแสสลั บ แนะนํ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส ถานะของแข็ ง หลั ก การทํ า งานและคุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง หลักการทํางานของ
หมอแปลงไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส หลักการเบื้องตนของแหลงจายกระแสตรงและกระแสสลับ ตัวเรียง
กระแสและอินเวอรเตอร หลักการทํางานและควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ
Principles of electric circuit, basic elements of electric circuit, electric circuit analysis,
theory analysis of direct current (DC) and alternating current (AC) circuit response, transient state
and steady state analysis, real power, imaginary power and total power of AC circuit, introduction
to solid state electronics, principles and characteristics of semiconductor electronic devices:
diode, transistor, power electronic device and circuit, principles of one-and three-phase
transformer, principles of DC and AC power supply and storage, principles and control of DC
and AC motor.
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวร และ
ซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไขปญหาทางวิศวกรรม
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Principle of computers, computer components, software and hardware cooperative work,
electronic data processing, design method and development for advanced programming,
applications for solving engineering problems
309361 วัสดุพอลิเมอร
3 (3-0)
Polymeric Materials
วิชาบังคับกอน : 301202 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 301202 Engineering Materials
ชนิดของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร โครงสรางทางเคมีของพอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุลและการแจก
แจงน้ําหนักโมเลกุล ชนิดและโครงสรางโมเลกุลของพอลิเมอร โครงสรางแบบผลึกและแบบอสัญฐานของวัสดุ
พอลิเมอร สารเติมแตง พอลิเมอรรวมและพอลิเมอรผสม กระบวนการผลิตชิ้นงานพอลิเมอรและการทดสอบ
กระบวนการนําพอลิเมอรกลับมาใชใหม วิทยากระแสของวัสดุพอลิเมอร เทคโนโลยียาง การเลือกใชวัสดุพอลิ
เมอรสําหรับการออกแบบทางวิศวกรรม
Type of polymerization reactions, chemical structure of polymers, molecular weight and
molecular weight distribution, type and molecular structure of polymers, crystalline and
amorphous polymers, additives, copolymer and polymer blend, polymer processing and testing ,
polymer rheology, rubber technology , polymer recycling, selection and application of polymeric
materials in engineering designs
309418 วัสดุประกอบ
3 (3-0)
Composite Materials
วิชาบังคับกอน : 301202 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 301202 Engineering Materials
เสนใยเสริมแรงในวัสดุประกอบ กระบวนการผลิตวัสดุประกอบพอลิเมอรเมทริกซ ลักษณะการ
นําไปใชงาน สมบัติที่ขึ้นกับทิศทางของสันใยเสริมแรงในวัสดุประกอบ กลศาสตรของวัสดุประกอบ วิธกี ารทาง
ทฤษฎี และปฏิ บั ติ สมรรถนะของวั ส ดุ ป ระกอบ ผลกระทบจากความล า แรงกระแทกและสิ่ ง แวดล อ ม
ปรากฏการณที่บริเวณหนาสัมผัส การพิจารณาการออกแบบและการศึกษาวิธีการของวัสดุประกอบประเภท
พอลิเมอรเมทริกซ เซรามิกสเมทริกซ และโลหะเมทริกซ กรรมวิธีการขึ้นรูป
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Fiber reinforced composite, manufacturing of polymer matrix composites, applications,
anisotropy nature of fiber reinforced composites, mechanics of composites, practical and
theoretical approaches, performances of composites, fatigue, impact and environmental effect,
inter facial phenomena, design consideration and joining methodology of polymer matrix ceramic
and metal composite, fabrication methods
309433 การกัดกรอน
3 (3-0)
Corrosion
วิชาบังคับกอน : 301202 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 301202 Engineering Materials
หลักการของการกัดกรอน วิธีการตรวจวัดและการคํานวณอัตราการกัดกรอนโดยใชเทคนิคทาง
เคมีไฟฟา รูปแบบของการกัดกรอน การทดสอบการกัดกรอน การกัดกรอนในสภาพแวดลอมจําเพาะ การกัด
กรอนที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษาการวิบัติของวัสดุในระหวางใชงานเนื่องจากการกัดกรอน หลักการเลือกวัสดุ
และการออกแบบ สารยับยั้งการกัดกรอน การปองกันแบบแอโนดิก และแคโทดิก การเตรียมผิวและการ
เคลือบผิวเพื่อบํารุงรักษา
Principles of corrosion, corrosion measures and corrosion rate calculation by
electrochemical techniques, form of corrosion, corrosion testing, corrosion in specific
environment, corrosion at high temperature, case study of materials failure in service due to
corrosion, principles of materials selection and design, corrosion inhibitors, anodic and cathodic
protection, surface preparation and maintenance coating
309435 วิศวกรรมโลหะผสม
3 (3-0)
Alloys Engineering
วิชาบังคับกอน : 301202 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 301202 Engineering Materials
โครงสรางและสมบัติของโลหะและโลหะผสม ระบบเหล็กกลาคารบอน อลูมินัมผสมทองแดงผสม
ไทเทเนียมผสม นิกเกิลผสม เหล็กหลอ และวัสดุเครื่องมือ และวัสดุสําหรับการใชงานที่อุณหภูมิสูง
Structure and properties of metals and alloys, iron-carbon system, aluminum alloys,
copper alloys, titanium alloys, nickel alloys, cast irons, and tool materials and metals for hightemperature service
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309462 เทคโนโลยีทางพอลิเมอร
3(3-0)
Polymer Technology
วิ ท ยากระแสของวั สดุพ อลิเมอร พฤติ ก รรมการไหลแบบนิ ว โตเนีย น และนอนนิ ว โตเนีย น การ
ตรวจวั ด สมบั ติ ท างวิ ท ยากระแส ป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบต อ สมบั ติ ท างวิ ท ยากระแส ผลของอิ ล าสติ ก ใน
พอลิเมอรหลอมเหลว พฤติกรรมการไหลแบบยืดดึงของพอลิเมอรหลอมเหลว สารเติมแตงที่ผสมในวัสดุ
พอลิเมอร อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตพอลิเมอร กระบวนการผลิตพอลิเมอร กระบวนการผลิตวัสดุผสม
Polymer rheology, Newtonian and non-Newtonian flow behaviors, measurements of
theological properties, factors affecting flow properties, elastic effects in polymer melt flow,
elongation flow behaviors of polymer melt, additives used in polymer compounding,
instrumentation for polymer processing, polymer processing, composite processes
309463 เทคโนโลยียาง
3(3-0)
Rubber Technology
การจําแนกคุณลักษณะของวัสดุยาง และการนําไปใชงานทางเคมี และเทคโนโลยีในกระบวนการ
คงรูปของยาง สมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางที่ผานกระบวนการคงรูป สารตัวเติมและสารเสริมแรง
ในยาง และกระบวนการผสมยาง กระบวนการผลิตยาง การออกแบบทางวิศวกรรม ของการผลิตยาง การ
ทดสอบยาง
Classification of rubber and their applications, the chemistry and technology of
vulcanization, the physics of raw and vulcanized rubber, materials for compounding and
reinforcement, mixing, rubber processing, engineering design in rubber products, rubber testing
312101 หลักวิศวกรรมเคมีเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Chemical Engineering
โครงสราง การจําแนกประเภท การเรียกชื่อของสารเคมี การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบ
แนะนํากระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี ปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในกระบวนการ
พื้นฐาน การคํานวณทางวิศวกรรมเคมีขั้นนํา การเปลี่ยนหนวยและมิติ
Structure, classification and nomenclature of substances, preparation and reaction of
compounds, Introduction to industrial chemical processes, chemical reactions and physical
change in the basic processes, introduction to chemical engineering calculations, unit and
dimension conversions
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312201 เคมีฟสิกสและเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมเคมี
4(3-3)
Physico-chemistry and Analytical Chemistry for Chemical Engineering
หลักการพื้นฐานทางเคมีฟสิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี หลักเกณฑของสภาวะสมดุล จลนพลศาสตร
ทางเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา หลักการพื้นฐานของเคมีวิเคราะห การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิง
ปริมาณตางๆ การตีความขอมูลการวิเคราะห หลักการของเครื่องมือทางสเปกโตรสโคป การแนะนําเกี่ยวกับ
โครมาโตกราฟ หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหทางวิศวกรรมเคมี
Fundamental of physical chemistry for chemical engineering, criterion of equilibrium,
chemical kinetics, rate of reaction, fundamental of analytical chemistry, application of quantitative
analysis techniques, the interpretation of analytical data, principles of spectroscopic instruments,
introduction to chromatography, special topics in analytical methods in chemical engineering
312202 การคํานวณและหลักวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
Chemical Engineering Principles and Calculations
การคํานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องตน การเปลี่ยนหนวยและมิติ สตอยชิโอเมตรีและการทําสมดุล
มวลสารที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี ความรอนของปฏิกิริยา ความรอนของการละลายและ
การผสม สมดุลพลังงาน การใชขอมูลสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การประยุกตสมดุลมวลและพลังงานใน
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
Basic chemical engineering calculation, unit and dimension conversions, stoichiometry
and materials balance with and without chemical reactions, heat of reaction, heat of solution and
mixing, energy balance, using of mass and energy equilibrium data, application of mass and
energy balance to chemical process industries
312203 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 1
3(3-0)
Chemical Engineering Thermodynamics I
แนวความคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร สภาวะสมดุลของพลังงานและเอนโทรป สมการสถานะ
ความสัมพันธคุณสมบัติเชิงสถานะ สภาวะสมดุลวัฐภาคของระบบสารองคประกอบเดี่ยว การแปลงผัน
พลังงาน การประยุกตใชสมการสถานะสําหรับสารองคประกอบเดี่ยวในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
Basic concept of thermodynamics, energy and entropy equilibrium, equation of state,
state property relations, phase equilibrium of single-component system, energy conversion,
application of equation of state for single-component system to chemical engineering processes
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312204 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 2
3(3-0)
Chemical Engineering Thermodynamics II
วิชาบังคับกอน : 312203 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 1
Prerequisite: 312203 Chemical Engineering Thermodynamics I
ระบบสารหลายองคประกอบวัฐภาคเดียว สมดุลวัฐภาคของสารหลายองคประกอบ สมดุลวัฐภาค
ของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเอกพันธ
Single-phase multicomponent systems, phase equilibrium of multicomponents, equilibrium
in homogeneous chemically reactive systems
312205 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
Applied Mathematics for Chemical Engineering
การจัดการกับขอมูลทางวิศวกรรมเคมี การแสดงดวยกราฟและสมการเอมพิริคัล วิธีกําลังสองนอย
สุด การวิเคราะหคาคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสําคัญ การประมาณคาในชวงและการประมาณคานอกชวง
การสร า งแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร ข องสมดุ ล มวลสารพลัง งานและโมเมนตั ม เชิ ง มหภาค การสร า ง
แบบจําลองของกระบวนการกระจายแบบสภาวะไมคงที่ วิธีเชิงตัวเลขสําหรับระบบของสมการ
Treatment of chemical engineering data, graphical representation and empirical
equation, least square method, error analysis and significant figure, interpolation and
extrapolation, mathematical modeling of macroscopic mass energy and momentum balances,
modeling of unsteady state distributed processes, numerical method for system of equations
312301 ปรากฏการณการขนสง
3(3-0)
Transport Phenomena
วิชาบังคับกอน : 312205 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมเคมี
Prerequisite : 312205 Applied Mathematics for Chemical Engineering
ความหนืด สภาพการนําความรอน สภาพการแพร การดุลโมเมนตัม การดุลพลังงาน และการดุล
มวล การวิเคราะหเชิงมิติ การไหลแบบชั้นและการไหลแบบปนปวน สมการการเปลี่ยนแปลงของระบบกรณี
อุณหภูมิคงที่ ระบบอุณหภูมิไมคงที่ และระบบสารหลายองคประกอบ การถายเทโมเมนตัม พลังงาน และ
มวล สําหรับการไหลแบบปนปวน
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Viscosity, thermal conductivity, diffusivity, momentum energy and mass balances,
dimensional analysis, laminar and turbulent flow, equations of change in isothermal nonisothermal
and multicomponent systems, momentum energy and mass transport in turbulent flow
312302 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1
3(3-0)
Unit Operation I
แนะนําหลักการของการปฏิบัติการเฉพาะหนวย สถิตยศาสตรของของไหลและการประยุกต พลวัต
ของการไหล ปรากฏการณของของไหล สมการพื้นฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัวไมได และ
ชนิดอัดตัวไดในทอและชั้นบาง อุปกรณขนสงของไหล การผสมและการกวน ฟลูอิดไดเซชัน การแยกแบบ
อาศัยแรงโนมถวง การแยกแบบอาศัยแรงหนีศูนยกลาง การกรอง การจําแนกคุณลักษณะเฉพาะของอนุภาค
และการแยกอนุภาคออกจากแกส
Introduction to unit operations, fluid static and its applications, fluid dynamics, fluid flow
phenomena, basic equation of fluid flow, flow of incompressible fluids and compressible fluids in
pipelines and thin layers, fluid transporting devices, mixing and agitation, fluidization, gravity
separation, centrifugal separation, filtration, particle characterization and separation from gases
312303 จลนพลศาสตรและการออกแบบเครื่องปฏิกรณทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
วิชาบังคับกอน : 312202 การคํานวณและหลักวิศวกรรมเคมี
Prerequisite: 312202 Chemical Engineering Principles and Calculations
จลนพลศาสตรของปฏิกิ ริยาของสารเนื้อเดียวและปฏิกิริยาของสารที่ไมเ ปนเนื้อเดียว การเรง
ปฏิกิริยา ขอมูลของปฏิกิริยาแบบกะ หลักพื้นฐานการออกแบบเครื่องปฏิกรณกรณีอุณหภูมิคงที่และไมคงที่
การออกแบบสํ า หรั บ ปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง เดี่ ย วและปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง ซ อ น ผลของความดั น และอุ ณ หภู มิ ที่ มี ต อ
จลนพลศาสตรเคมี
Kinetics of homogeneous and heterogeneous reactions, catalysis, batch reaction data,
fundamentals of isothermal and non-isothermal reactor design, design for single and multiple
reactions, temperature and pressure effects on chemical kinetics
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312304 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2
3(3-0)
Unit Operation II
การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน ทฤษฎีพื้นฐานของอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเชลลและทอ เครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน การคํานวณสมดุลในหนึ่งขั้นตอน
Heat conduction, heat convection, heat radiation, basic theory of heat transfer
equipments, double pipe heat exchanger, shell and tube heat exchangers, plate heat exchanger,
equilibrium stage calculations
312305 พลศาสตรและการควบคุมกระบวนการ
3(3-0)
Process Dynamics and Control
วิชาบังคับกอน : 312205 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมเคมี
Prerequisite: 312205 Applied Mathematics for Chemical Engineering
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทางวิศวกรรมเคมี การสรางตัวแบบพลวัตของระบบวงจร
เปดเชิงเสน ฟงกชันถายโอน การวิเคราะหและการควบคุมระบบวงจรปดเชิงเสน ทฤษฎีควบคุม การปรับ
เครื่องควบคุม การประยุกตในอุตสาหกรรมดวยการใชระบบควบคุมแบบงายและแบบเชิงซอน
Mathematical modeling of chemical engineering system, dynamic modeling of linear
open loop system, transfer functions, linear close-loop system analysis and control, control theory,
controller tuning, industrial application with simple and complex control systems
312306 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
Chemical Engineering Processes
การแนะนํ า กระบวนการทางอุ ต สาหกรรมเคมี ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมเคมี เชน วัตถุดิบ ปฏิกิริยาเคมี ผลิตภัณฑ ปฏิกิริยาในการเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
การจัดการพลังงานและของเสีย ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ตัวอยางกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมเคมี เชน ปโตรเลียม ปโตรเคมี กระดาษ ปูนซีเมนต เปนตน
Introduction to chemical engineering processes, basic knowledge in processes of
chemical industries i.e. raw materials, chemical reactions, products, reactions of raw materials
conversions to products, energy and waste management, chemical industries infrastructure
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systems, examples of chemical industrial processes such as petroleum, petrochemical, paper,
cement etc.
312371 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1
1(0-3)
Unit Operation Laboratory I
การปฏิบัติการเกี่ยวกับหนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีที่เกี่ยวของกับปรากฏการณการถายเท
โมเมนตัม
Laboratory on chemical engineering operating units related to momentum transport
phenomena
312372 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2
1(0-3)
Unit Operation Laboratory II
การปฏิบัติการเกี่ยวกับหนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีที่เกี่ยวของกับปรากฏการณการถายเท
ความรอน
Laboratory on chemical engineering operating units related to heat transport
phenomena
312391 ฝกงานดานวิศวกรรมเคมี
6 หนวยกิต
Training in Chemical Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
การฝกฝนทักษะกับสถานประกอบการในสายงานวิศวกรรมเคมี เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความรูทาง
วิชาการและทักษะที่เกี่ยวของทางดานวิศวกรรมเคมีกับสถาบัน หรือองคกรของรัฐและ/หรือเอกชน
Skill training with chemical engineering related enterprises, allowing the students to use
both academic and work-related skills in chemical engineering in either private sectors or
governmental institutions
312401 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0)
Safety in Chemical Industries
ความหมายและทฤษฎีของความปลอดภัย สุขภาพและความปลอดภัยในงาน การบริหารความ
ปลอดภัยสวนบุคคล การปองกันการสูญเสียจากอัคคีภัย อันตรายจากไฟฟาและอันตรายจากสารเคมี หนาที่
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ของวิศวกรดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเชิงเคมี การจําแนกอันตรายและ
การประเมินความเสี่ยง กฎหมายและขอบังคับความปลอดภัย
Meaning and theories of safety, health and safety at work, personal safety management,
loss prevention from fire, electricity hazards and chemical hazardous materials, works of safety
engineers in chemical processing industries, hazard identification and risk assessment, safety law
and regulation
312402 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3
3(3-0)
Unit Operation III
การถายโอนมวล อุปกรณสําหรับการปฏิบัติการแบบแกส-ของเหลว การดูดซึมแกสแบบมีปฏิกิริยา
และแบบไมมีปฏิกิริยาเคมี เครื่องควบแนน เครื่องตมระเหย หอผึ่งน้ํา การกลั่น การกลั่นสารผสมทวิภาค การ
กลั่นสารผสมหลายองคประกอบ การสกัดของเหลวกับของเหลว การดูดซึม การแลกเปลี่ยนไอออน
Mass transfer, equipment for gas-liquid operations, gas absorption with and without
chemical reactions, condenser, evaporator, cooling tower, distillation, binary mixture distillation,
multicomponent distillation, liquid-liquid extraction, absorption, ion exchange
312403 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
Chemical Engineering Plant Design
วิชาบังคับกอน : 312302 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1
312304 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2
312402 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3
Prerequisite: 312302 Unit Operation 1
312304 Unit Operation 2
312402 Unit Operation 3
การพั ฒ นาการออกแบบกระบวนการขั้ น พื้ น ฐาน การพิ จ ารณาการออกแบบทั่ ว ไป และการ
ออกแบบโรงงานเชิงมโนทัศนในมุมมองทางวิศวกรรมเคมี การจําลองกระบวนการ การประเมินราคา การ
คัดเลือกวัสดุและการประกอบวัสดุในหนวยการผลิต การออกแบบเชิงกลของอุปกรณกระบวนการ การบริหาร
จั ด การโครงการ การพิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภัย ในการออกแบบโรงงาน โครงการการ
ออกแบบกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่มีความซับซอน
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Basic process design development, general design consideration and conceptual plant
design in view point of chemical engineering, process simulation, cost estimation, material and
fabrication selection in production units, mechanical design of process equipments, project
management, environmental and safety consideration in plant design, a process design project of
a complex chemical plant
312431 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0)
Pollution Control and Waste Management in Chemical Industries
แนวคิดการปองกันมลพิษ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม การตรวจสอบเทคโนโลยีสะอาด
หลักการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม วิธีการบําบัดและกําจัดของเสียอุตสาหกรรม กากของเสียที่เปนอนุภาค
และแกส กากมลพิษและกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมเคมี
Pollution prevention concept, environmental management system, clean technology
auditing, principles of industrial pollution control, treatment and disposal method for industrial
waste, particulate and gaseous solid wastes, pollutants and hazardous waste from chemical
industry
3(3-0)
312432 วิศวกรรมการเรงปฏิกิริยาเบื้องตน
Introduction to Catalyst Reaction Engineering
คําจํากัดความของตัวเรงปฏิกิริยา โครงสรางและหนาที่ของตัวเรงปฏิกิริยา พื้นฐานของกระบวนการ
ผลิตที่ใชตัวเรงปฏิกิริ.0ยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเรง การประยุกตใชตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการทางปโตร
เคมีและวิศวกรรมเคมี การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมีที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา
Definition of catalyst, structure and functions of catalyst, fundamentals of catalyst
manufacturing processes and catalyst reaction engineering, applications of catalysts in
petrochemical and chemical engineering processes, catalyst reactor design
312433 อุปกรณในกระบวนการทางเคมี
3(3-0)
Chemical Process Instrumentation
ลักษณะเฉพาะ ชนิดและขอจํากัดของเครื่องมือวัดที่ใชในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี เครื่องวัด
อุณหภูมิ ความดัน การไหล ระดับ ความเปนกรดดาง ความขุน วาลวควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม
เทคนิคการตอประสานองคประกอบ
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Characteristics, types, and limits of measuring instruments used in chemical process
industry, temperature, pressure, flow, level, pH, turbidity, control valve used in process industries,
interfacing components techniques
312434 เทคโนโลยีการแยก
3(3-0)
Separation Technology
การออกแบบกระบวนการแยกสําหรับของผสมหลายองคประกอบ โดยใช กระบวนการดูดซั บ
กระบวนการกลั่น กระบวนการสกัดและกระบวนการแลกเปลี่ยนอิออน การแยกโดยการกรองดวยเมมเบรน
การแยกสารชีวเคมี
Design of the separation processes for multicomponent mixture by adsorption,
distillation, extraction and ion exchange processes, separation by membrane filtration, separation
of biochemical materials
312435 เทคโนโลยีเมมเบรน
3(3-0)
Membrane Technology
หลักการเบื้องตนของกระบวนการแยกดวยเยื่อเลือกผานแบบตาง ๆ โครงสรางและคุณลักษณะ
ของเยื่อเลือกผาน การผลิต การตรวจสอบ การคัดเลือกและวิธีการใชระบบเยื่อเลือกผาน การประยุกตใช
กระบวนการแยกดวยเยื่อเลือกผานในงานอุตสาหกรรมเคมีประเภทตางๆ
Fundamental of membrane separations, membrane structure and characteristic,
production, characterization, selection and use of membrane system, applications of membrane
separation in various chemical industries
312436 เทคโนโลยีอนุภาค
3(3-0)
Particle Technology
การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของอนุภาค การขนถายผงอนุภาค การคัดเลือกอุปกรณขนถาย
การจัดเก็บผงอนุภาค การจําแนกประเภทของอนุภาค การตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ผงอนุภาค
Particle characterization, transport of powder, selection of transport equipment, storage
of powder, classification of particles, measurement of physical and chemical properties of powder
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312437 เทคโนโลยีปโตรเลียม
3(3-0)
Petroleum Technology
คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงกลั่น และ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ การแนะนําถึงโรงงานแยกแกสธรรมชาติ และกระบวนการปรับสภาพแกสธรรมชาติ
และของเหลวที่เกี่ยวของ กระบวนการของโรงกลั่นน้ํามัน แนวทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเคมีอินทรีย
Physical and chemical characteristics of petroleum and natural gas, refined products and
product properties, introduction to natural gas separation plant and treatment process of natural gas
and associated liquids, process of oil refinery, economic trend in organic chemical industry
312438 เทคโนโลยีปโตรเคมี
3(3-0)
Petrochemical Technology
อุ ต สาหกรรมป โตรเคมี ขั้น นํา วั ต ถุดิบ การจํ า แนกประเภททางเคมีข องปโ ตรเลีย มตามสภาพ
แหลงกําเนิด หนวยกระบวนการในเคมีอินทรียสังเคราะห การผลิตปุยสังเคราะห สารซักฟอกสังเคราะหและ
วัสดุอื่นๆ จากปโตรเลียม
Introduction to petrochemical industry, raw materials, classification of petroleum
chemical according to sources, unit processes in organic chemical synthesis, manufacture of
synthetic fertilizers, synthetic detergents and other materials from petroleum
312439 วิศวกรรมวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ
3(3-0)
Biodegradable Material Engineering
ชนิดของวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ แหลงที่มาและผลิตภัณฑ ความเขากันไดทางชีวภาพ
กลไกการยอยสลายทางชีวภาพ วิธีการทดสอบตางๆ เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ เชน
พอลีแซคคาไรด คอลลาเจน และเจลาติน วัสดุพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพสําหรับวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ
Type of biodegradable materials, sources and products, biocompatibility, biodegradation
mechanism, testing methods for biodegradable materials such as polysaccharides, collagen and
gelatin, biodegradable polymer for tissue engineering
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312471 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3
1(0-3)
Unit Operation Laboratory III
การปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและปฏิบัติการเฉพาะหนวยของการถายเทมวลสารและอนุภาค
Laboratory on chemical engineering operating units related to mass transport phenomena
and particle handling
312491 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1
1(0-3)
Chemical Engineering Project I
วรรณกรรมปริทัศน การเลือ กหัว ขอ โครงงานทางวิศวกรรมเคมี การกํา หนดวัตถุ ประสงค และ
ขอบเขตของโครงงาน การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวางแผนการดําเนินงานตลอดโครงงานและดําเนินงาน
ตามแผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคมี การนําเสนอโครงงาน
Literature review, selection of related topic in chemical engineering, determination of
objectives and scope of the project, study of relevant theories, project planning and continuation
of the pre-project section, chemical engineering pre-project proposal writing, presentation
312492 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2
1(0-3)
Chemical Engineering Project II
วิชาบังคับกอน : 312491 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1
Prerequisite: 312491 Chemical Engineering Project 1
การดําเนินโครงงานทางวิศวกรรมเคมีตอเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 ใหเสร็จสมบูรณ
การเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรมเคมี การนําเสนอรายงาน
Fulfillment of the chemical engineering project continued from chemical engineering
project I, chemical engineering project report writing, presentation
312493 สัมมนา
1(0-3)
Seminar
นําเสนอผลงานและอภิปรายหัวขอที่นา สนใจทางวิศวกรรมเคมี
Presentation and discussion of interesting topics in chemical engineering
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312494 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเคมี
Selected Topics in Chemical Engineering
ศึกษาหัวขอทีน่ าสนใจทางวิศวกรรมเคมี
Study of interesting topics in chemical engineering

3(3-0)

312495 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี
Special Problems in Chemical Engineering
การศึกษาคนควาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี
Research and study of special problems in chemical engineering

3(3-0)
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
17.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
001
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
301
หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
302
หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
303
หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
305
หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
309
หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
312
หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
17.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0-2
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรมเคมี
3-6
หมายถึง
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเคมี
7-8
หมายถึง
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
9
หมายถึง
โครงงานทางวิศวกรรมเคมี/สัมมนา/
ฝกงาน/หัวขอคัดสรร/ปญหาพิเศษ
เลขหลักรอย : แสดงชั้นป และ ระดับ
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคม
18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มี ห อ งบรรยาย ที่ มี ข นาดเหมาะสมต อ จํ า นวนนิ สิ ต ในสาขาวิ ศ วกรรมเคมี มี
หองปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณเพียงพอในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ ทั้งยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางดานโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอ เครื่องฉายภาพ LCD projector เครื่อง
ฉายภาพเสมือนจริง เปนตน
18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
มี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาให คํ า ปรึ ก ษาทั้ ง เรื่ อ งการเรี ย นและทั่ ว ไป จั ด ให มี ชั่ ว โมงพบ
อาจารยที่ปรึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
มีการศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนําไปปรับปรุงหลักสูตรในรอบปถัดไป
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ า ง ผู ป ระกอบการ และผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ต อ คุ ณ ภาพ
บัณฑิตในการใชความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานกับนายจาง/ สถานประกอบการ
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชีข้ า งตน ทุก ๆ ระยะ 4 ป
กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2555
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