
ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

   
230-201 4(4-0-8)   
ดุลมวลและพลงังาน   
Material and Energy Balances 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าการค านวณเชิงวิศวกรรมเคมี การค านวณ
ปริมาณสัมพนัธ์และดุลมวล การรีไซเคิล ส่งเล่ียง และเป่าท้ิง 
การใชข้อ้มลูสมดุลวฏัภาคและสมดุลเคมี ดุลพลงังาน 
 Introduction to chemical engineering calculation: 
stoichiometry and material balance calculation; recycling, 
bypassing and purging; use of chemical and phase equilibrium 
data; energy balance 
 
230-205  3(3-0-6) 
กระบวนการวศิวกรรมเคม ี  
Chemical Engineering Processes 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
วตัถุดิบ พลงังาน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม ความปลอดภยั
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทศันศึกษาโรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Studies of production processes in industrial plants; 
raw materials, energy, industrial equipment, safety and 
environment impacts; visit study of related factory 
 
230-207 3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้   
Economics and Applications 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลดา้นบญัชี
และงบการเงิน การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ
โรงงาน การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับทางเลือกอ่ืนและ
การลงทุนในกระบวนการทางวิศวกรรม  
 Basic principle of economics; accounting data and 
financial statements; economic evaluation in plant design; 
economic evaluation for alternative selection and investment 
of engineering processes 

230-211 3(3-0-6) 
การไหลของไหล   
Fluid Flow 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 สมบติัทางกายภาพของของไหล สถิตยศาสตร์
ของไหลและการประยกุตพ์ลศาสตร์ของไหลปรากฏการณ์
ของการไหลและสมการพ้ืนฐานของการไหลการไหล
ภายในและการไหลภายนอกอุปกรณ์ขนส่งของไหล
หลกัการพ้ืนฐานการถ่ายโอนความร้อนการน าความร้อน
แบบสถานะคงตัวกับภาวะชั่วครู่ การพาความร้อนแบบ
ธรรมชาติและแบบบงัคับ สัมประสิทธ์ิการถ่ายโอนความ
ร้อนการแผรั่งสีความร้อนอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน  
 Physical properties of fluids; fluid static and 
application; fluid dynamics; fluid flow phenomena and 
basic equations of fluid flow; Internal flow and external 
flow; fluid transporting devices; fundamental of heat 
transfer; steady heat conduction and transient heat 
conduction; natural convection and forced convection; 
heat transfer coefficient; heat radiation; heat exchange 
equipments 

 
230-212 3(3-0-6)   
อุณหพลศาสตร์ 1   
Thermodynamics I 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 กฏข้อ ท่ีห น่ึงและสองของ อุณหพลศาสต ร์   
ฟังกช์ัน่ต่างๆ   เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  งาน
และความร้อน  สมบติัของสารบริสุทธ์ิ  กระบวนการไหล
ของของไหล การหาค่าสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสาร
ต่าง ๆ  จากกราฟ  ตาราง  และสมการสถานะ ลกัษณะการ
ไหลของของไหลในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิดต่างๆ  
วฏัจกัรคาร์โนท ์  เอนโทรปี  
 The first and the second laws of thermodynamic, 
thermodynamic functions and applications; work and 
heat; properties of pure substances; flow processes of 



fluid; thermodynamic properties of substances from graphs 
and tables and equations of state; fluid flow inside pipes and 
flow through nozzles; Carnot cycle; entropy 

 
230-213 3(3-0-6) 
อุณหพลศาสตร์วศิวกรรมเคม ี  
Chemical Engineering Thermodynamics 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 230-212 อุณหพลศาสตร์ 1 
 การหาค่าสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ จาก
สมการสถานะ สมบติัตกคา้ง  สมดุลวฏัภาคสมดุลระหว่างไอ
กับของเหลว สมบัติของสารผสมต่าง  ๆ สมบัติส่วนเกิน 
สัมประสิทธ์ิฟแูกซิตี สัมประสิทธ์ิแอกทิวิตี สมการของกิบส์-ดู
เฮม และความร้อนของกระบวนการผสม 
 Volumetric properties of pure fluid; cubic equations of 
state; generalized correlations for gases and liquids; residual 
property, phase equilibrium and vapor-liquid equilibrium, 
properties of mixture; excess property; fugacity; activity 
coefficients; gibbs-duhem equation; property changes of 
mixing aheat effects of mixing processes 
 

 
230-244 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคมวีเิคราะห์ส าหรับวิศวกรเคมีPhysical 
and Analytical Chemistry Laboratory for Chemical 
Engineers 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้ อุณหพลศาสตร์  
เคมีไฟฟ้า  เคมีพ้ืนผวิ  และจลนพลศาสตร์เคมีวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยอุปกรณ์โครมาโตกราฟฟี เคร่ืองวัดช่วงแสงยูวี  และ
เคร่ืองดูดกลืนแสง 
 Laboratory in applications of thermodynamics; 
electrochemistry; surface chemistry and chemical kinetics;  
chemical analysis with chromatograghy; UV detector and 
atomic absorption spectrometry  
 
 
 
 
 
 

230-311 3(3-0-6) 
การถ่ายโอนความร้อน   
Heat Transfer 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลักการพ้ืนฐานการถ่ายโอนความร้อนการน า
ความร้อนแบบสถานะคงตัวกบัภาวะชั่วครู่ การพาความ
ร้อนแบบธรรมชาติและแบบบงัคับ สัมประสิทธ์ิการถ่าย
โอนความร้อนการแผ่รังสีความร้อนอุปกรณ์แลกเปล่ียน
ความร้อน 
 Fundamental of heat transfer; steady heat 
conduction and transient heat conduction; natural 
convection and forced convection; heat transfer 
coefficient; heat radiation; heat exchange equipments 
 
230-321 3(3-0-6) 
จลนพลศาสตร์วศิวกรรมเคมแีละการออกแบบปฏกิรณ์  
Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ก า ร ใ ช้ พ้ื น ฐ า น อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
จลนพลศาสตร์ในการวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์
เคมี ชนิดของถงัปฏิกรณ์ ระบบปฏิกรณ์ถงัเด่ียวและหลาย
ถงั ปฏิบติัการอุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี ถงัปฏิกรณ์แบบเอก
พนัธ์และแนะน าถงัปฏิกรณ์แบบวิวิธพนัธ์ 
 Application of thermodynamic and kinetic 
fundamentals to the analysis and design of chemical 
reactors; type of reactors: single reactor and multiple 
reactor systems; isothermal and non-isothermal operation: 
homogeneous reactors and introduction to heterogeneous 
reactors  
 
230-322 3(3-0-6) 
วศิวกรรมอนุภาค  
Particle Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ลกัษณะและสมบติัอนุภาคของแข็ง การลดขนาด 
การผสม การแยกของแข็งจากของไหลโดยวิธีเชิงกล การ
ร่อนตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง 
และไซโคลนฟลูอิดไดซ์เซชนั   



 Characterization and properties of solid particles; size 
reduction; mixing; mechanical separation of solids from fluid: 
screening, filtration, sedimentation, centrifugal separation and 
cyclone; fluidization 
 
230-323 3(3-0-6) 
หลกัปฏบิัตกิารเฉพาะหน่วย 1   
Unit Operations I 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฏีการแพร่ กฎข้อท่ีหน่ึงของฟิกส์ การท านาย
สัมประสิทธ์ิการแพร่ ทฤษฏีการถ่ายโอนมวล สัมประสิทธ์ิการ
ถ่ายโอนมวล การะเหย การท าแห้ง การดูดซบั และการตกผลึก  
 Theory of diffusion; Fick’s first law; prediction of 
diffusivities; mass transfer theories; mass transfer coefficient; 
evaporation; drying; adsorption and crystallization 
 
230-324  3(3-0-6) 
หลกัปฏบิัตกิารเฉพาะหน่วย 2  
Unit Operations II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกัการกลัน่ การกลัน่ทวิภาค การกลัน่ พหุส่วนประกอบ  
การดูดซึมก๊าซ การสกดัของเหลว-ของเหลว การชะละลาย 
 Principles of distillation; binary distillation; 
multicomponent distillation; gas absorption; liquid-liquid 
extraction; leaching 
 
230-325 3(3-0-6) 
ความปลอดภยัในการปฏบิัตกิารทางวศิวกรรมเคมี 
Safety in Chemical Engineering Operations 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลักความปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความ
สูญเสีย การแสดงถึงอันตรายและการจัดการ รวมถึง การ
ประเมินความเส่ียง หลักการของการบริหารความปลอดภัย 
ขอ้ก าหนดและกฎหมายความปลอดภัยระบบการจดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั OHSAS 18000  
 Principles of safety and loss prevention control; 
hazard identification and handling including risk assessment; 
principles of safety management; legislation and safety laws; 

environmental system management standard ISO 14001; 
occupational health and safety management system 
standard OHSAS 18000    
 

230-331 3(3-0-6) 
การออกแบบอุปกรณ์ทางวศิวกรรมเคม ี 
Chemical Engineering Equipment Design 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   230-311 การถ่ายโอนความร้อน 
 ขอ้มลูในการออกแบบ เกณฑ์และมาตรฐานท่ีใช้
ในการออกแบบเคร่ืองมือ วัสดุท่ีใช้ในการสร้าง การ
ออกแบบระบบท่อในโรงงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุม
ของไหล เคร่ืองมือขับเคล่ือนของไหล ถังความดันสูง 
เคร่ืองมือในดา้นการถ่ายโอนความร้อนและมวล ความดนั
ลดของเคร่ืองมือ   
 Design information and data; standards and 
codes used in equipment design; material of construction; 
design of process plant piping, fluid control instruments, 
fluid movers, pressure vessels, heat and mass transfer 
equipments; equipment pressure drop  
 

230-333 3(3-0-6) 
การควบคุมส่ิงแวดล้อม   
Environmental Control 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ผลกระทบของมลภาวะส่ิงแวดล้อม มาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม แหล่งและคุณลักษณะของมลภาวะ
และของเสียอุตสาหกรรม วิธีการบ าบดัน ้ าเสีย อากาศเสีย 
และของเสียอนัตราย  
 Impacts of environmental pollution; 
environmental quality standards; source and 
characteristics of pollutants and industrial wastes; 
treatment of wastewater, air pollution and harzardous 
wastes  
 
230-340  
การฝึกงาน                         ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง           
Practical Training 
 เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป และได้
เรียนผา่นรายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 88 หน่วยกิต 



 ฝึกงานดา้นวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ท่ีภาควิชา
เห็นชอบ มีก าหนดระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ หรือ 320 
ชัว่โมง  
  Training in chemical engineering in organization 
approved by the department for a period not less than 8 weeks 
or 320 hours    
 
230-341  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมของไหลและเทอร์โมไดนามกิส์  
Fluid mechanics and thermodynamics laboratory 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 การทดลองทางกลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ 
และการถ่ายโอนความร้อน 
 Experiments in mechanics fluid; thermodynamics and 
heat transfer   
  
230-342  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี1      
Chemical Engineering Laboratory I    
รายวชิาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 230-322 วศิวกรรมอนุภาค 
 การทดลองในเชิงกลศาสตร์ของเหลว และอนุภาค
ของแข็ง การแยกอนุภาคของแข็ง ฟลูอิดไดเซชัน่ การแจกแจง
ขนาดอนุภาค การลดขนาดอนุภาค และการท าแห้งของแข็ง 
 Experiments in fluid mechanics and solid particle: 
solid separation, fluidization, particle size distribution, 
particle size reduction and solid drying. 
 
230-343 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี2     
Chemical Engineering Laboratory II    
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 230-324 หลกัปฏบิัตกิารเฉพาะหน่วย 2 
 การทดลองในด้านการถ่ายโอนมวลและความร้อน 
เช่น การสกดัของเหลว-ของเหลว การชะละลาย การกลัน่ การ
ดูดซึมก๊าซ การอบแห้ง และการระเหย  
 Experiments in mass and heat transfer operations: 
liquid-liquid extraction, leaching, distillation, gas absorption, 
drying and evaporation 
 
 

230-346                                           ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
ทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม    
Industrial Excursion 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ี
เก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมเคมี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ มีก าหนดระยะเวลา 5-10 วนั หรือ 40 ชัว่โมง 
 Visit study industry plants in Thailand related to 
chemical engineering field to increase knowledge and 
experience for a period of 5-10 days or 40 hours    
 
230-425 3(3-0-6) 
พลวตักระบวนการและการควบคุม   
Process Dynamics and Control 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 2   และ 230-201 ดุลมวลสารและพลงังาน 
 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและตวั
แปร สมการทางคณิตศาสตร์ส าหรับระบบทางวิศวกรรม
เคมี  เทคนิคการหาผลเฉลย ฟังก์ชนัถ่ายโอน พลวตัของ
ระบบอันดับหน่ึงและสูงกว่า อุปกรณ์ในระบบควบคุม 
ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ  การตอบสนองและ
เสถียรภาพของระบบควบคุม การตอบสนองของความถ่ี 
การออกแบบระบบควบคุม แนะน าระบบควบคุมขั้นสูง 
 Chemical industrial process control and 
variables; mathematical modeling of chemical 
engineering systems; solution techniques; transfer 
function; dynamic of first order and higher order systems; 
control system instrument; feedback control; dynamic 
and stability of control system; frequency response;  
control system design; introduction to advance control 
systems 
 
230-432 3(3-0-6) 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคม ี  
Chemical Engineering Plant Design 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ออกแบบกระบวนการ ดุลมวลและพลงังาน ผงัการ
ผลิต ท่ีตั้ งโรงงานและการวางแปลนของโรงงาน การ
ประมาณการลงทุน  การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ



กรรมวิธีต่างๆ วิธีออกแบบโดยดุลการประหยัด และการ
เ ลือกใช้ว ัส ดุ  การพิจารณาเ ก่ียวกับความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้มในการออกแบบโรงงาน 
 Process design; material and energy balances; process 
flowsheet; plant location and plant layout; cost estimation; 
economic evaluation of the process; optimum design and 
material selection; safety and environmental considerations in 
plant design 
 
230-440 9(0-45-0) 
สหกจิศึกษา                                                                         
Cooperative Education 
 เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียนตามแผนการ
ศึกษา 2 (สหกิจศึกษา) และไดเ้รียนรายวิชาอ่ืนๆ ตามหลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี จ  านวน 121 หน่วย
กิตแลว้ 
 ฝึกงานดา้นวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ท่ีภาควิชา
เห็นชอบ มีก าหนดระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ หรือ 640 
ชั่วโมงประเมินผลการท างานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้อง
น าเสนอปากเปล่าและจัดท ารายงานสรุปผลการท างานฉบบั
สมบรูณ์ให้กบัสถานประกอบการและอาจารยท่ี์ปรึกษา   
 Training in chemical engineering in organization 
approved by the department for a period not less than 16 
weeks or 640 hours, evaluation carried out by both the advisor 
and the entrepreneur, at the end of operation student must 
have oral presentation and submit a final report to the 
entrepreneur and advisor   
 
 

230-445 4(0-8-4) 
โครงงานวศิวกรรมเคม ี    
Chemical Engineering Project    
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการในหัวข้อเร่ืองของ
โครงการทางวิศวกรรมเคมี วางแผนการวิจัย เตรียมข้อเสนอ
โครงการและการน าเสนอตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ท าการวิจัยตามแผนการทดลองท่ีได้ออกแบบไว ้สังเกตและ
วิจารณ์ผลท่ีได้ เตรียมการน าเสนอและบทความทางวิชาการ
ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 Perform a review of a research work under the 
chemical engineering topic; plan a research methodology; 
prepare a proposal and presentation under supervision of 
project advisor; perform an experiment according to the 
experimental design; observing and discussing the 
obtained results; prepare a research presentation and a 
research manuscript supervised by project advisor 
 

230-452 3(3-0-6) 
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรเคม ี  
Computer Applications for Chemical Engineers   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณดา้น
อุณหพลศ าสต ร์  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ม ว ล แล ะพลั ง ง า น 
จลนพลศาสตร์ สมบติัการถ่ายโอนมวล ความร้อน และ
โมเมนตมั การวิเคราะห์ขอ้มลูในการท ารีเกรสชนั 
 Computer application for Calculation in 
thermodynamics; conservation of mass and energy; 
kinetics; transport phenomena of mass, heat and 
momentum; data regression analysis 
 

230-453 3(3-0-6) 
การจ าลองกระบวนการวศิวกรรมเคม ี  
Chemical Engineering Process Simulation 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 จ าลองกระบวนการผลิต  ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี แยกการค านวณทั้งแบบ
ปฏิบติัการเฉพาะหน่วย และจ าลองแบบหลายๆ หน่วย
ต่อเน่ืองกันการวิเคราะห์เพ่ือการเข้าสู่ค่าก าหนด ค่าท่ี
เหมาะสม และการตรวจสอบเซนสิติวิตีของค าตอบ 
 Modeling of chemical and petrochemical 
industrial plants; unit operation models and simulation of 
multiplex unit operations for process design and 
production; analysis of design specification, optimization 
and sensitivity test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230-462 3(3-0-6) 
วศิวกรรมการกดักร่อน   
Corrosion Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฎีของการกดักร่อน เคมีไฟฟ้า โลหะวิทยา สมบติั
ของวสัดุ อิทธิพลแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกดักร่อน ชนิดและ
ปัจจยัของการกดักร่อน วิธีการทดสอบการเกิดและอตัราการกดั
กร่อน การป้องกนัและควบคุมการกดักร่อน 
 Principles of corrosion; electrochemistry; metallurgy; 
material properties; impact of parameters related to corrosion; 
type and cause of corrosion; corrosion rate and corrosion 
testing; corrosion prevention and control    
 
230-466 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมเคม ี1   
Special Topics in Chemical Engineering I   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as 
arranged by the Department approved by the faculty 
committee 
 
230-467 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมเคม ี2  
Special Topics in Chemical Engineering II   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as 
arranged by the Department approved by the faculty 
committee 
 

 
 
 
 
 

230-468                                                            1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมเคม ี3  
Special Topics in Chemical Engineering III   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อ เ ร่ืองปัจจุบันท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดย
ค ว า ม เ ห็ นช อบขอ งคณะก ร ร มก า ร ปร ะ จ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical 
engineering as arranged by the Department approved by 
the faculty committee 
 
230-469              1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมเคม ี4  
Special Topics in Chemical Engineering IV   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อเ ร่ืองปัจจุบันท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราว ๆ ไป โดย
ค ว า ม เ ห็ นช อบขอ งคณะก ร ร มก า ร ปร ะ จ า คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical 
engineering as arranged by the Department approved by 
the faculty committee 
 
230-472 3(3-0-6) 
เทคโนโลยปิีโตรเคม ี  
Petrochemical Technology     
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าหลักการพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ก  าเนิดของน ้ ามนัปิโตรเลียมการ
ส ารวจคน้หาและขุดเจาะน ้ ามนัดิบ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้
ของโรงกลั่นน ้ ามนั ขั้นตอนการผลิตน ้ ามนัส าเร็จรูปจาก
น ้ ามนัดิบวิธีการทดสอบคุณภาพน ้ ามนั การกลัน่แยกและ
หน่วยการเปล่ียนแปลงโมเลกุลของน ้ ามนั โรงแยกแก๊ส
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การประหยดัพลงังาน
และพลงังานทดแทน 
 Introduction to basic concepts of petroleum and 
petrochemical industries; sources of petroleum; surveying 
and drilling crude oil; economic aspects of refinery; 



processes of manufacturing crude oil products; analytical 
method of petroleum products; distillation and petroleum 
processing; natural gas industries; petrochemical industries; 
energy conservation and renewable energy   
 
230-473  3(3-0-6) 
เทคโนโลยแีก๊สธรรมชาต ิ  
Natural Gas Technology 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 สมบัติทางเคมีและกายภาพของแก๊สธรรมชาติและ
สารประกอบอ่ืนๆท่ีปะปนในแหล่งแก๊สธรรมชาติ และขั้นตอน
กระบวนการปฏิบติัการในหน่วยผลิต สมดุลระหว่างวฏัภาค 
การค านวณสมดุลวัฏภาคของไหล ระบบวัฏภาคของน ้ า-
ไฮโดรคาร์บอนและกระบวนการดีไฮเดรชนัของแก๊สธรรมชาติ 
กระบวนการแยกสารปนเป้ือน การก าจดัแก๊สกรด การควบคุม
จุดน ้าคา้งเพ่ือน ากลบั NGL 
 Physical, chemical, processing of natural gas and its 
by-products; phase equilibria and vapour liquid equilibrium 
calculations; water-hydrocarbon systems and natural gas 
dehydration; natural gas gathering and plant inlet separation; 
sour natural gas treating/sweetening;  dew point control and 
NGL liquid recovery 
 
230-476  3(3-0-6) 
การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  
Technical English Communications  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 การส่ือสารเชิงเทคนิค การสัมภาษณ์งาน การสมคัรงาน 
การเขียนประวติัส่วนตวัการเขียนจดหมายน าส าหรับการสมคัร
งาน การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ การเขียนขอ้ความสั้ นเทคนิค
การน าเสนอ การเขียนรายงาน จรรยาบรรณวิศวกร การ
ประพฤติตวัท่ีเหมาะสมในวิชาชีพ 
 Technical communication; job interviews; job 
applications; resume writing; cover letters; business letters; 
memos; presentations techniques; technical reports; 
engineering ethics; professional behavior   
 
 
 

230-501  3(3-0-6) 
การค านวณเชิงตวัเลขในวศิวกรรมเคม ี
Numerical Method in Chemical Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 การใช้วิ ธีการเ ชิงตัว เลขแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมเคมี ค่าความคลาดเคล่ือน การหาผลเฉลยของ
สมการท่ีไม่เป็นสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น(เมตริก) การหาค่าเหมาะสมส าหรับ
กระบวนการ การประมาณค่าในและนอกช่วง การหา
อนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข การหาผลเฉลยเชิงตวัเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์   
 Numerical methods for chemical engineering 
problems; numerical error; root finding for nonlinear 
equation; root finding for linear system; process 
optimization;  interpolation and extrapolation; numerical 
differentiation; numerical integration; numerical method 
for differential equations 
 
230-520 3(3-0-6) 
ปฏกิริิยาคะตะลสิต์    
Catalyst Reactions 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           หลักการพ้ืนฐานของตัวเ ร่งปฏิกิริยา ในการ
เตรียมการวัดคุณลักษณ์การทดสอบและทฤษฎีทาง
ปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธ์ดูดซับทางเคมี ไอโซเทิร์มการดูด
ซับ การแพร่ จลนพลศาสตร์พ้ืนผิว ทฤษฎีตวัเร่งปฏิกิริยา 
การพฒันาตวัเร่งปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรม การประยกุต์ใช้
ท่ีส าคญัทางอุตสาหกรรม  
 Basic principles of catalyst in preparation for 
characterization testing and theory of heterogeneous 
catalysts of chemisorptions; adsorption isotherms; 
diffusion; surface kinetics; promoters, poisons catalyst 
theory; development of industrial catalyst and important 
industrial applications 
 
 
 
 
 



230-543 3(3-0-6) 
เทคโนโลยกีารอบแห้ง   
Drying Technology 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีการอบแห้งและ
เทคโนโลยกีารอบแห้ง รายละเอียดเก่ียวกบัอุณหพลศาสตร์ การ
ส่งผา่นความร้อน พลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์การส่งผ่าน 
แผนภูมิความช้ืนของอากาศ สมบติักายภาพและความร้อนของ
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร อาหาร เมล็ดพืช และหลกัการอบแห้ง 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาอธิบายจลนพลศาสตร์
ของการอบแห้งของเมล็ดพืชและผลิตภณัฑอ์าหาร การประยกุต์
ของการอบแห้งในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตวัอย่างของ
อุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยอีบแห้ง 
           Study of basic principle of drying and drying 
technology; the details with thermodynamics; heat transfer; 
fluid dynamics; transport phenomena; psychometric chart; 
physical properties and thermal properties of agricultural 
products; food, cereal grains and principles of drying; 
mathematical model for determining drying kinetics of grain 
and food products; application of drying on industrial 
processes; Samples of drying technology related to industrial 
factor 
 
230-560  3(3-0-6) 
ปฏบิัตกิารเฉพาะหน่วยทางอาหาร  
Food Unit Operations 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 เคมีอาหาร องคป์ระกอบของอาหารและปฏิกิริยาเคมี
ในอาหาร เช่น โปรตีน แป้ง คาร์โบไฮเดรต น ้ าตาล ไขมัน 
วิตามิน การสุกตวัของแป้ง (การเกิดปฏิกิริยา) เมลลาร์ดบราว
น่ิง ปฏิกิริยาคาราเมล รีโอโลยีของอาหาร ของไหลแบบนิวโต
เนียนและแบบนอนนิวโตเนียน การออกแบบระบบท่อ การดุล
พลังงานเชิงกล เฟคเตอร์ความเสียดทาน และเลขเรย์โนลด ์
กระบวนการให้ความร้อนและท าความเย็นแก่อาหาร สมบติั
ทางความร้อนของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร กระบวนการ
ฆ่าเช้ือแบบสเตอริไลซ์และพลาสเจอร์ไรซ์ การแช่แข็งอาหาร 
การค านวณเวลาการแช่แข็ง การลดน ้ าในอาหาร ชนิดของ
เคร่ืองอบแห้ง การทอดแบบจมน ้ามนั 

 Food chemistry; Food compositions and 
reactions, e.g. proteins, starch, carbohydrates, sugar, fats, 
vitamins, starch gelatinization, mail lard browning, 
caramelization; food theology; Newtonian and non-
Newtonian fluids; pipeline design; mechanical Energy 
Balance; friction factor and Reynolds number; heating 
and cooling processes of food; thermal properties of food; 
food microbiology; aseptic processes; sterilization and 
pasteurization;, food freezing; freezing time calculation; 
food dehydration; types of dryers deep-fat frying 
 
230-570 3(3-0-6) 
เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อมข้ันสูง   
Advanced Environmental Technologies 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมโลกและนโยบาย 
วิทยาการกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในการบ าบดัน ้ าเสียและ
อากาศปนเป้ือน การพฒันาเทคโนโลยกีารบ าบดัน ้ าใตดิ้น 
           Global environmental change and policy; recent 
advances in wastewater and contaminated air treatment 
technologies; developments in groundwater remediation 
technologies  
 
230-571  3(3-0-6) 
เทคโนโลยพีลงังานทางเลอืก  
Alternative Energy Technology   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าแหล่งพลังงานหมุนเวียนและแหล่ง
พลงังานส้ินเปลือง  เนน้เทคโนโลยพีลงังานทางเลือกท่ีเป็น
พลังงานหมุนเวียน และการน าพลังงานทางเลือกมาใช้
ประโยชน์ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล 
พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานน ้ า 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการเลือกใช้พลังงานแบบ
ต่างๆ 
 Introduction to renewable and non-renewable 
resources; focus on alternate, renewable energy 
technologies and their applications such as solar, 
biomass, wind power, geothermal and hydro; effect of 
alternative energy on environment 



230-572  3(3-0-6) 
ทรัพยากรและพลงังานหมุนเวยีน                                                      
Renewable Resource and Energy 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการใชปิ้โตรเลียมและวสัดุ
ท่ีมาจากปิโตรเคมี ว ัสดุท่ีย่อยสลายได้โดยธรรมชาติและ
กระบวนการย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ วสัดุหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวสัดุทดแทน วสัดุจากชีวภาพและกระบวนการทางชีวภาพ 
พลงังานทดแทนจากวสัดุทางชีวภาพ 
           Environmental impacts from petroleum and 
petrochemical-based materials; biodegradable materials; 
renewable feedstock process for sustainable materials; 
biomaterials and bioprocesses; renewable energy from 
biomaterials 
 
230-573  3(3-0-6) 
เช้ือเพลงิเอทานอล                                                                       
Ethanol Fuel 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
          ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเช้ือเพลิงจากพืช แนะน า
วตัถุดิบ กระบวนการผลิต โดยเน้นเทคโนโลยีการผลิตเอทา
นอลดว้ยกระบวนการทางชีวเคมี การน าไปใชป้ระโยชน์หรือ
การประยกุตใ์ชเ้อทานอล แนวโนม้ของอุตสาหกรรมเอทานอล 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการวิเคราะห์ธุรกิจเอทานอล 
           Basic knowledge about plant-based fuels. 
Introduction to raw materials and production processes by 
focusing on ethanol technology with a biochemical process, 
its utilization or its application, effect on environment and 
analysis of the feasibility of ethanol industry 
 
 

211-211 3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
Fundamentals of Electrical Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริง
และก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตวัประกอบก าลงั  การปรับปรุงค่าตวั
ประกอบก าลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 

หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 DC circuit analysis;  voltage , current and 
power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit 
analysis; real and reactive power; power factor; power 
factor correction;  three-phase systems; methods of  
power transmission; transformers; introduction to electric 
machinery; generators and motors;  basic electrical 
instruments 
 
212-202 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น  
Basic Electrical Engineering Laboratory 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้า หรือ  
                                        211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
 การทดลองประมาณ  10 หั ว ข้อ  เ ก่ี ย วกับ
วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือวดัอยา่งง่าย 
 Approximately 10 laboratory experiments in 
basic electrical circuits, instruments, appliances, and 
measuring instruments 
 
216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1   
Engineering Drawing  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ความส าคัญของการเ ขี ยนแบบวิศวกรรม 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้ การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของ เส้นและมาตรฐานส าหรับงานเ ขียนแบบ
เรขาคณิตประยุกต์  การเขียนภาพสามมิติ  ภาพฉายออโธ 
กราฟฟิก และการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียน
ภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วนและ
ภาพประกอบ การก าหนดขนาด และความคลาดเคล่ือน 
และรา ยละ เ อี ยด อ่ืนๆ  พ้ืนฐานการ เ ขี ยนแบบด้ว ย
คอมพิวเตอร์ 
 The importance of engineering drawing; 
drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawings, 
orthographic projection, orthographic drawing; freehand 



sketches; section drawing; detail and assembly drawing; 
dimensioning and tolerancing and descriptions; basic 
computer aided drawings 
 
216-462 3(3-0-6) 
พลงังานหมุนเวยีน                                                                       
Renewable  Energy 
เงื่อนไข :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  ขึน้ไป 
 การแผ่ รังสีจากดวงอาทิตย์และจากบรรยากาศ  
กระบวนการความร้อนจากแสงอาทิตยแ์ละการประยุกต์ โรง
ตน้ก าลงัจากความร้อนแสงอาทิตย ์ปรากฏการณ์โฟโตโวทาอิค 
ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละการออกแบบ  คุณลกัษณะ
และแหล่งพลงังานลม  กงัหันลมและสมรรถนะ  แหล่งพลงังาน
น ้ ากังหันน ้ า  โรงจักรพลังงานน ้ า คุณลักษณะของชีวมวล 
ชีวเคมีของการแปลงชีวมวล  เคมีความร้อนของการแปลงชีว
มวล แหล่งพลงังานหมุนเวียนอ่ืน ๆ 
 Solar and atmospheric radiation, solar thermal 
processes and applications, solar thermal power plant; 
photovoltaic effect, solar electricity system and design; wind 
energy characteristics and resources, wind turbines and their 
performances; hydro energy resources, hydro turbines, 
hydropower; biomass characteristics, biochemical conversion 
of biomass, thermo chemical conversion of biomass; other 
renewable energy resources 
 
216-463 3(3-0-6) 
การประหยดัพลงังาน                                                                    
Energy Conservation 
เงื่อนไข :   ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป 
 แนะน าการประหย ัดพลังงาน  มโนทัศน์พ้ืนฐาน
เก่ียวกับ  ความร้อน  งาน  และพลังงาน  วิธีการประหยัด
พลงังานในระบบต่าง ๆ เช่น อาคาร ระบบท าความร้อน ระบบ
ท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เคร่ืองต้นก าลังชนิดต่าง ๆ 
ระบบน ้าประปา และระบบแสงสว่าง 
 Introduction to energy conservation; basic concept 
of heat, work, and energy; energy conservation techniques in 
various systems, building, comfort heating system, 
refrigeration system, air-conditioning system, different types 
of power plants, water supply system and lighting system 

 
221-101 3(3-0-6) 
กลศาสตร์วศิวกรรม 1   
Engineering Mechanics I 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม :  322-171 คณติศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 1 
 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง  
โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของ
อนุภาคและวตัถุเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การวิเคราะห์
โครงขอ้หมุน เฟรมและเคร่ืองจกัรกล แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี วงกลม
โมเมนต์ความเ ฉ่ือยของโมห์  หลักการงานเสมือน 
เสถียรภาพของวตัถุ แนะน าพลศาสตร์เบ้ืองตน้ 
           Fundamental concepts and principles of statics; 
two and three dimensional force systems;  composition 
and resolution of forces; moments, couples and 
equivalent force system; equilibrium of particles and rigid 
bodies; free body diagrams; analysis of trusses, frames 
and machines;  friction; centres of gravity, centroids; 
moments of inertia of plane areas; Mohr's circle of 
moment of inertia; method of virtual work; stability; 
introduction to dynamics 
 
223-431 3(3-0-6) 
การน าของเสียมาใช้ประโยชน์   
Waste Recovery and Recycling 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 
 หลักการทางด้านวิศวกรรมและชีวเคมีเก่ียวกับ
การน าน ้ าเสีย กากตะกอน  หรือขยะมาใชเ้ป็นประโยชน์ 
การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การสกดัสารมี
ค่าจากน ้ าเสีย การย่อยสลายโดยไม่ใชอ้อกซิเจน การเล้ียง
สาหร่ายด้วยชีวมวลและน ้ า เสีย การใช้น ้ าเ สียในงาน
ชลประทาน การหมกัขยะเพ่ือท าเป็นปุ๋ย ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ดว้ยเศรษฐศาสตร์ของการน าน ้ า
เสียและขยะมาใชป้ระโยชน์ 
 Engineering and biochemical principles of 
wastewater, sludge or solid waste recycling;  



study of involved processes; extraction of valuable substances 
from wastewater; digestion under anaerobic condition; algae 
production by biomass and wastewater, irrigation of 
wastewater; composting of solid waste; environmental impact; 
economic analysis of wastewater and waste utilization 
 
223-442 3(3-0-6) 
การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ                                         
Design of Air Pollution Control System 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-341 
 หลักการและการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ
อากาศท่ีเป็นอนุภาคและก๊าซ การออกแบบระบบระบายอากาศ 
การเดินระบบและการซ่อมบ ารุง 
 Principles and design of air pollution control units 
for particulate and gases; ventilation system design; operation 
and maintenance 
 
223-462   3(3-0-6) 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
Environmental Impact Assessment 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  223-201 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นหนักดา้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ
คุณภาพชีวิต อธิบายและยกตวัอย่างความสัมพนัธ์ระหว่างงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 

Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of life; 
explanation and case studies of the relationship between 
engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation of 
written documentation and report for environmental impact 
assessment; public participation and health impact assessment 

 

225-251 3(3-0-6) 
สถิตวิศิวกรรม 1  
Engineering Statistics I 
รายวชิาบังคบัก่อน:   ไม่ม ี
 วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบติัของข้อมูลและ
การวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่า จะ เ ป็นแบบช่วง  ก า รแจกแจงความ น่า จะ เ ป็น
แบบต่อเน่ือง การแจกแจงของส่ิงตัวอย่าง ทฤษฎีการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน กา รวิ เ คร าะห์กา รถดถอย เ ชิง เ ส้นตร ง  
สหสัมพนัธ์ 
 Statistical methods; properties of data and 
analysis; probability; random variable; discrete 
probability distribution function; continuous probability 
distribution function; sampling distribution; estimation 
theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear 
regression analysis, correlation 
 
225-331  3(3-0-
6) 
การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 225-251 สถิตวิศิวกรรม 1  
 สถิติท่ีใชใ้นงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
ส าหรับขอ้มลูผนัแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลกัษณะ แผนภูมิ
ควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอ่ืนๆ แผนการชกัส่ิงตวัอย่าง 
เส้นโคง้โอซี แผนการชกัส่ิงตวัอย่างเชิงเด่ียว แผนการชกั
ส่ิงตวัอยา่งเชิงเด่ียวแบบมีการกรอง แผนการชกัส่ิงตวัอย่าง
เชิงคู่ แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงคู่แบบมีการกรองแผนการ
ชกัส่ิงตวัอยา่งแบบต่อเน่ือง แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงซอ้น 
แผนการชักส่ิงตัวอย่างภายใต้มาตรฐานเอ็มไอแอล-เอ
สทีดี-105อี แผนการชักส่ิงตวัอย่างส าหรับขอ้มูลผนัแปร 
การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ ทฤษฎีความน่าเช่ือถือการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร ระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐานไอเอสโอ 9000  รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  
 Statistics for quality control, control charts for 
variables, control charts for attributes, other types of 
control charts; acceptance sampling, OC  curve, single 
sampling plan, rectified single sampling plan, double 



sampling plan, rectified double sampling plan, continuous 
sampling plan, multiple sampling plan; sampling plan under 
military standard  MIL-STD-105E; sampling plan for 
variables; quality cost analysis, reliability theory; total quality 
management (TQM); quality management system, ISO 9000 
standards, national quality award 
 
225-346 3(3-0-6) 
การจัดการการผลติและการด าเนินงาน   
Production and Operations Management 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
         ระบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการการ
ด าเนินงาน กลยทุธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การเลือกท าเล
ท่ีตั้ ง  การวางผงัโรงงาน การศึกษาการท างาน การบริหาร
โครงการ การวางแผนก าลงัผลิต การวางแผนรวม การวางแผน
ความตอ้งการวสัดุ การจดัการพสัดุคงคลงั การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน  การบริหารระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ  
           Operations system; operations management; 
operations strategy; forecasting; location planning; facility 
layout; work study; project management; capacity planning; 
aggregate planning; material requirements planning; inventory 
management; supply chain management; quality management 
and quality control 
 
225-441 3(3-0-6) 
การจัดการธุรกจิส าหรับวศิวกรและการเป็นผู้ประกอบการ                         
Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : ไม่ม ี
           ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ การ
วางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสั่งการ และการ
ควบคุม  หลักการของการตลาด การเป็นผูป้ระกอบการใหม่  
การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
แผนธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์
เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด 
เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การ
วางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน 

การจดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไว
ในการประกอบการธุรกิจ  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ในการประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากร
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของ
ภาครัฐเพ่ือผูป้ระกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Type of business; management process, 
planning, organizing, staffing, directing, controlling; 
marketing concept, introduction to new entrepreneur 
creation; entrepreneurship appraisal; business  
opportunity  analysis; project feasibility study; business 
plan; SWOT analysis; market survey and research; 
marketing strategy for new business; business marketing; 
marketing planning;  production management; production 
and service planning; organization and human resource 
management;  accounting; financial analysis; financial 
planning; business’s risk analysis; intellectual property 
management; investment funding sources; tax and 
business laws and regulations; business networking; 
public sector’s services and facilities; business ethics 
 
225-464 1(1-0-2) 
กฎหมายอุตสาหกรรม  
Industrial Laws 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
       พระราชบญัญติัวิศวกร  การศึกษาโดยยกตวัอยา่ง
ก ร ณี ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ โ ร ง ง า น  
พระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พระราชบญัญติัวตัถุ
อนัตราย  ขั้นตอนทางกฎหมายในการตั้งโรงงาน  กฎหมาย
ผงัเมืองและเทศบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกับโรงงาน  กฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์  สวสัดิการสังคม  กฎหมายเก่ียวกบัการ
ประกนัสังคม  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
           Engineering acts, case studies in industrial laws 
such as factory acts, the machinery registration acts and 
hazardous substance acts; legal proceeding for 
establishing a factory; town and country planning acts 
and local administration regulations related to factory 
plants; labor relations, labor welfare and social security 
laws; other related environmental laws 
 



238-230 3(3-0-6) 
วสัดุวศิวกรรม  
Engineering Materials 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  ว ัสดุผสม วัสดุอิ เล็กทรอนิกส์ 
คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและการน าไปใช้
ประโยชน์ สมบติัเชิงกลของวสัดุ การเส่ือมสภาพของวสัดุ 
 Study of relationship between structures, properties, 
production processes and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, 
electronic materials, concrete and wood; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and 
materials degradation 
 
240-101 3(2-2-5) 
แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
           หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท า งาน ร่วมกันของฮา ร์ดแว ร์และซอฟต์แว ร์หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้ของ
การโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาชั้ นสูง 
วิธีการและหลกัการของกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน ามา
สู่การเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวแปร ค่าคงท่ี ตัว
ด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและ
การท างานแบบวนซ ้ า  โปรแกรมย่อยและกระบวนการส่ง
พารามิเตอร์ ขอบเขตการใชง้านของตวัแปรและโปรแกรมย่อย  
ขอ้มลูแบบอาร์เรย ์ขอ้มลูแบบโครงสร้าง 
 Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data processing 
concepts; event-driven programming concepts; high-level 
language programming concepts; program design and 
development methodology; data types; constant; operations 
and expression; statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration and iteration; subprograms and 

parameter passing process, scope of variable and 
subprogram, arrays and data structures 
       
315-103 3(3-0-6) 
ความรู้ทัว่ไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
Introduction to Intellectual Property 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :      ไม่ม ี   
 ความหมาย ความส าคญั และประวติัความเป็นมา
ของทรัพยสิ์นทางปัญญา ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศและต่างประเทศ การสืบค้น การร่างสิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า ความลบัทางการค้า ส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช กระบวนการสร้างสรรค ์
คุม้ครอง และใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญา บทบาท
ของทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและ
อุตสาหกรรม และการน าเสนอโครงการ 
 Definition, importance and history of 
intellectual property; type of intellectual property; 
organizations responsible for intellectual property in the 
country and overseas; patent searching, drafting and 
filing; copyright; trademark; trade secret; geographical 
indication; plant varieties; creation, protection and 
utilization of intellectual property; role for intellectual 
property in economics, socio and industrial 
developments; mini project 
 
315-201 3(3-0-6) 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม  
Science, Technology and Society 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :                 ไม่ม ี
  
  ความกา้วหน้าดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม  
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ  
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  การใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อการพฒันาสังคม  การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิด
จากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  Progress in science and technology; social 
dynamics; ecosystems and environment; impacts of 



science and technology on health, environment and society; 
science and technology in social development; preventing and 
solving social problems arisen from science and technology 
impact 
 

322-171 3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1    
Physical Science Mathematics I     
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
           อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพนัธ์  
           Mathematical induction; functions and graphs; limit 
and continuity; derivatives of functions; applications of 
derivatives; integration of functions; improper integrals; 
application of integrals 
 

322-172 3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2    
Physical Science Mathematics II    
รายวิชาบังคับก่อน :   322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
                                     กายภาพ 1   
           ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ีหน่ึง
และการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสอง
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยุกต์ ผลการแปลงลา
ปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 
 Sequences and series of real numbers; derivatives of 
functions of several variables; ordinary differential equations 
of first order and first degree; second order ordinary 
differential equations with constant coefficients; Laplace 
transforms and applications; polar coordinate system   
 

 
 
 
 
 
 

322-271 3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3    
Physical Science Mathematics III    
รายวิชาบังคับก่อน :  322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
กายภาพ 2 
           ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตาม
เส้นและปริพนัธ์ตามผวิ สมการเชิง อนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพนัธ์ยอ่ย 
 Multiple integrals; vector calculus; line 
integrals and surface integrals; linear ordinary differential 
equations with variable coefficients; Fourier series; 
partial differential equations 
 
324-103  3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป   
General Chemistry 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 ปริมาณสัมพันธ์  ทฤษฎีอะตอม โครงสร้าง 
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาต
เรฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พนัธะเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน ้า 
 Stoichiometry, basis of atomic theory, 
electronic structures of atoms, periodic properties, 
representative elements, nonmetal and transition metals, 
chemical bonding, thermodynamics, liquid and solution, 
solid, gas, chemical kinetic, chemical equilibrium, ionic 
equilibrium 
 
324-234 3(3-0-6) 
เคมอีนิทรีย์    
Organic Chemistry    
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           โครงสร้าง การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การ
เต รียม  สมบัติทั่ว ไป ส เ ตอ ริโอ เค มี  ปฏิ กิ ริ ย าขอ ง
สารประกอบแอลิฟาติก แอลิไซคลิก แอโรแมติก  และพอ
ลินิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด ์
แอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์ 



แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก  พอลิ
เมอร์และเคมีของสารชีวโมเลกุล ไดแ้ก่ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต
และโปรตีน 
 Structures, classification, nomenclature, preparation, 
general properties, stereochemistry, reactions of aliphatic, 
alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, 
alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and 
derivatives, aldehydes, ketones, amines, heterocyclic 
compounds, polymers and chemistry of biomolecules: lipids, 
carbohydrates and proteins   
 

325-103 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารเคมทีัว่ไป   
General Chemistry Laboratory    
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าความ
เป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลายอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออน
หมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 
 Uncertainty of measurement; pH measurements and 
quantitative analysis by titration; thermochemistry; colligative 
properties of solutions; rate of reactions; semimicro-
qualitative analysis of anions and group I cations 
 

325-233 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรีย์เบือ้งต้น     
Introductory Organic Chemistry Laboratory 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           เทคนิคปฏิบติัการทัว่ไป: การตกผลึก การกลั่น การ
สกดั โครมาโทกราฟี  การทดสอบการละลายและหมู่ฟังก์ชัน  
เคมีของคาร์โบไฮเดรต 
 General laboratory techniques: crystallization, 
distillation, extraction and chromatography; solubility and 
functional group tests; chemistry of carbohydrates   
 

 
 
 
 

332-103 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
Physics for Engineers I 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและ
การเคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 
การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิ
เลต การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโนม้ถ่วง กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; 
wave motions; gravitational Interaction; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics 
 
 

332-104 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics for Engineers II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี  
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษีสัมพันธภาพพิเศษ 
กลศาสตร์ ควอนตมัเบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอมนิวเคลียส
และอนุภาคมลูฐาน 
 Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; 
introduction to quantum mechanics; atomic structure; 
nucleus and particle physics 
 

332-113 1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   
Physics Laboratory for Engineers I 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน:  332-103 ฟิสิกส์ส าหรับ
วศิวกร 1 
 การใชเ้วอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง 
สปริงและการสั่น โมเมนต ์ความเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุ
แข็งเกร็ง 



 Vernier caliper & micrometer; measurement and 
uncertainty; graph and equation; circular motion; projectile 
motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of rigid bodies 
 
 

332-114 1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics Laboratory for Engineers II 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั :  332-104 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
พฤติกรรม การก าทอนของวงจรอนุกรม RLC 
 Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac  circuits; resonance in RLC circuits 
 
874-194 3(3-0-6) 
กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั                    
Law Relating to Occupations and Everyday Life                         
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกัส าคญัของกฎหมาย การบงัคบัใชแ้ละการปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตในฐานะ
พลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชนกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมทั้ ง
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการยติุธรรม กฎหมายท่ีจ าเป็น
ต่อการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกบั
การประกอบธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกบัสาธารณสุขและความรับ
ผดิทางการแพทย ์กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
 Principles of law; enforcement and compliance with 
the law; Laws relating to citizen’s life such as, public law, 
human rights law, criminal law, civil and commercial law; 
Including an introduction to the judiciary process; Laws 
essential to pursue a career as labor law and business law; 
Law on public health and medical liability; Information and 
Technology law; Intellectual property law; environmental 
law; Including laws relating to ASEAN 

 


