
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวศิวกรรมศำสตร์  สำขำวชิำวศิวกรรมเคมี 

   
230-201 4(4-0-8)   
ดุลมวลและพลงังำน   
(Material and Energy Balances) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน ำกำรค ำนวณเชิงวิศวกรรมเคมี  กำรค ำนวณ
ปริมำณสัมพนัธ์และดุลมวล กำรรีไซเคิล ส่งเล่ียง และเป่ำท้ิง 
กำรใชข้อ้มูลสมดุลวฏัภำคและสมดุลเคมี ดุลพลงังำน 
 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) 
กระบวนกำรวศิวกรรมเคม ี  
(Chemical Engineering Processes) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษำกระบวนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม 
วตัถุดิบ พลงังำน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสำหกรรม ควำมปลอดภยั
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทศันศึกษำโรงงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 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) 
เศรษฐศำสตร์และกำรประยุกต์ใช้   
(Economics and Applications) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกักำรพ้ืนฐำนทำงเศรษฐศำสตร์ ขอ้มูลด้ำนบัญชี
และงบกำรเงิน กำรประเมินทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรออกแบบ
โรงงำน กำรประเมินทำงเศรษฐศำสตร์ส ำหรับทำงเลือกอ่ืนและ
กำรลงทุนในกระบวนกำรทำงวศิวกรรม  
 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) 
กำรไหลของไหล   
(Fluid Flow) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 สมบัติทำงกำยภำพของของไหล สถิตยศำสตร์
ของไหลและกำรประยกุตพ์ลศำสตร์ของไหลปรำกฏกำรณ์
ของกำรไหลและสมกำรพ้ืนฐำนของกำรไหลกำรไหล
ภำยในและกำรไหลภำยนอกอุปกรณ์ขนส่งของไหล
หลกักำรพ้ืนฐำนกำรถ่ำยโอนควำมร้อนกำรน ำควำมร้อน
แบบสถำนะคงตวักับภำวะชั่วครู่ กำรพำควำมร้อนแบบ
ธรรมชำติและแบบบงัคบั สัมประสิทธ์ิกำรถ่ำยโอนควำม
ร้อนกำรแผรั่งสีควำมร้อนอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน  
 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)   
อุณหพลศำสตร์ 1   
(Thermodynamics I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 กฏข้อ ท่ี ห น่ึ งและสองของอุณหพลศำสต ร์   
ฟังก์ชัน่ต่ำงๆ   เชิงอุณหพลศำสตร์และกำรประยุกต ์ งำน
และควำมร้อน  สมบติัของสำรบริสุทธ์ิ  กระบวนกำรไหล
ของของไหล กำรหำค่ำสมบติัทำงอุณหพลศำสตร์ของสำร
ต่ำง ๆ  จำกกรำฟ  ตำรำง  และสมกำรสถำนะ ลกัษณะกำร
ไหลของของไหลในท่อและกำรไหลผ่ำนหัวฉีดชนิดต่ำงๆ  
วฏัจกัรคำร์โนท ์  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) 
อุณหพลศำสตร์วศิวกรรมเคม ี 
(Chemical Engineering Thermodynamics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 230-212 อุณหพลศำสตร์ 1 
 กำรหำค่ำสมบติัทำงอุณหพลศำสตร์ของสำรต่ำง ๆ จำก
สมกำรสถำนะ สมบัติตกคำ้ง  สมดุลวฏัภำคสมดุลระหว่ำงไอ
กับของเหลว สมบัติของสำรผสมต่ำง ๆ สมบัติส่วนเกิน 
สมัประสิทธ์ิฟูแกซิตี สัมประสิทธ์ิแอกทิวิตี สมกำรของกิบส์-ดู
เฮม และควำมร้อนของกระบวนกำรผสม 
 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) 
ปฏิบัตกิำรเคมกีำยภำพและเคมวีเิครำะห์ส ำหรับวศิวกรเคมี 
( Physical and Analytical Chemistry Laboratory for 
Chemical Engineers) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ปฏิบั ติกำรในกำรประยุกต์ใช้อุณหพลศำสตร์  
เคมีไฟฟ้ำ  เคมีพ้ืนผิว  และจลนพลศำสตร์เคมีวเิครำะห์ทำงเคมี
ด้วยอุปกรณ์โครมำโตกรำฟฟี เค ร่ืองวัดช่วงแสงยูวี 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) 
กำรถ่ำยโอนควำมร้อน   
(Heat Transfer) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกักำรพ้ืนฐำนกำรถ่ำยโอนควำมร้อนกำรน ำควำม
ร้อนแบบสถำนะคงตวักับภำวะชั่วครู่ กำรพำควำมร้อนแบบ

ธรรมชำติและแบบบงัคบั สัมประสิทธ์ิกำรถ่ำยโอนควำม
ร้อนกำรแผรั่งสีควำมร้อนอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน 
 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) 
จลนพลศำสตร์วศิวกรรมเคมแีละกำรออกแบบปฏิกรณ์  
(Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ก ำ ร ใ ช้ พ้ื น ฐ ำ น อุ ณ ห พ ล ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
จลนพลศำสตร์ในกำรวิเครำะห์และออกแบบถงัปฏิกรณ์
เคมี ชนิดของถงัปฏิกรณ์ ระบบปฏิกรณ์ถงัเด่ียวและหลำย
ถงั ปฏิบติักำรอุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี ถงัปฏิกรณ์แบบเอก
พนัธ์และแนะน ำถงัปฏิกรณ์แบบววิธิพนัธ์ 
 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) 
วศิวกรรมอนุภำค  
(Particle Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ลกัษณะและสมบัติอนุภำคของแข็ง กำรลดขนำด 
กำรผสม กำรแยกของแข็งจำกของไหลโดยวิธีเชิงกล กำร
ร่อนตะแกรง กำรกรอง กำรตกตะกอน กำรหมุนเหวี่ยง 
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) 
หลกัปฏิบัตกิำรเฉพำะหน่วย 1   
(Unit Operations I) 



รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฏีกำรแพร่ กฎข้อท่ีหน่ึงของฟิกส์ กำรท ำนำย
สมัประสิทธ์ิกำรแพร่ ทฤษฏีกำรถ่ำยโอนมวล สัมประสิทธ์ิกำร
ถ่ำยโอนมวล กำระเหย กำรท ำแหง้ กำรดูดซบั และกำรตกผลึก  
 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) 
หลกัปฏิบัตกิำรเฉพำะหน่วย 2  
(Unit Operations II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกักำรกลัน่ กำรกลัน่ทวิภำค กำรกลัน่ พหุส่วนประกอบ  
กำรดูดซึมก๊ำซ กำรสกดัของเหลว-ของเหลว กำรชะละลำย 
 Principles of distillation; binary distillation; 
multicomponent distillation; gas absorption; liquid-liquid 
extraction; leaching 
 
230-325 3(3-0-6) 
ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัตกิำรทำงวศิวกรรมเคมี 
(Safety in Chemical Engineering Operations) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลักควำมปลอดภัยและกำรควบคุมป้องกันควำม
สูญเสีย กำรแสดงถึงอันตรำยและกำรจัดกำร รวมถึง กำร
ประเมินควำมเส่ียง หลักกำรของกำรบริหำรควำมปลอดภัย 
ขอ้ก ำหนดและกฎหมำยควำมปลอดภยัระบบกำรจัดกำรด้ำน
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภยั 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) 
กำรออกแบบอุปกรณ์ทำงวศิวกรรมเคม ี 
(Chemical Engineering Equipment Design) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   230-311 กำรถ่ำยโอนควำมร้อน 

 ขอ้มูลในกำรออกแบบ เกณฑ์และมำตรฐำนท่ีใช้
ในกำรออกแบบเคร่ืองมือ วสัดุ ท่ีใช้ในกำรสร้ำง กำร
ออกแบบระบบท่อในโรงงำน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรควบคุม
ของไหล เคร่ืองมือขับเคล่ือนของไหล ถังควำมดันสูง 
เคร่ืองมือในดำ้นกำรถ่ำยโอนควำมร้อนและมวล ควำมดนั
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) 
กำรควบคุมส่ิงแวดล้อม   
(Environmental Control) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ผลกระทบของมลภำวะส่ิงแวดล้อม มำตรฐำน
คุณภำพส่ิงแวดลอ้ม แหล่งและคุณลกัษณะของมลภำวะ
และของเสียอุตสำหกรรม วิธีกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย อำกำศเสีย 
และของเสียอนัตรำย  
 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 ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง            
กำรฝึกงำน                          
(Practical Training) 
 เง่ือนไข : ส ำหรับนกัศึกษำชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป และได้
เรียนผำ่นรำยวิชำในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมีมำแลว้ไม่นอ้ย
กวำ่ 88 หน่วยกิต 
 ฝึกงำนด้ำนวิศวกรรมเคมีในหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ี
ภำควิชำเห็นชอบ มีก ำหนดระยะเวลำอยำ่งน้อย 8 สัปดำห์ 
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) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมของไหลและเทอร์โมไดนำมกิส์ 
(Fluid mechanics and thermodynamics laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 กำรทดลองทำงกลศำสตร์ของไหล อุณหพลศำสตร์ 
และกำรถ่ำยโอนควำมร้อน 
 Experiments in mechanics fluid; thermodynamics and 
heat transfer   
  
230-342  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมเคม ี1      
(Chemical Engineering Laboratory I)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 230-322 วศิวกรรมอนุภำค 
 กำรทดลองในเชิงกลศำสตร์ของเหลว และอนุภำค
ของแข็ง กำรแยกอนุภำคของแข็ง ฟลูอิดไดเซชัน่ กำรแจกแจง
ขนำดอนุภำค กำรลดขนำดอนุภำค และกำรท ำแหง้ของแขง็ 
 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) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมเคม ี2     
(Chemical Engineering Laboratory II)    
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม :  230-324 หลกัปฏิบัตกิำรเฉพำะหน่วย 2 
 กำรทดลองในด้ำนกำรถ่ำยโอนมวลและควำมร้อน 
เช่น กำรสกดัของเหลว-ของเหลว กำรชะละลำย กำรกลัน่ กำร
ดูดซึมก๊ำซ กำรอบแหง้ และกำรระเหย  
 Experiments in mass and heat transfer operations: 
liquid-liquid extraction, leaching, distillation, gas absorption, 
drying and evaporation 
 
230-346                                     ไม่น้อยกว่ำ 40 ช่ัวโมง 
ทศันศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรม    
(Industrial Excursion) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ทัศนศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในประเทศท่ี
เก่ียวข้องทำงด้ำนวิศวกรรมเคมี  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ มีก ำหนดระยะเวลำ 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) 
พลวตักระบวนกำรและกำรควบคุม   
(Process Dynamics and Control) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 322-172 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 2 และ 230-201 ดุลมวลสำรและพลงังำน 
 กำรควบคุมกระบวนกำรอุตสำหกรรมเคมีและตวั
แปร สมกำรทำงคณิตศำสตร์ส ำหรับระบบทำงวิศวกรรม
เคมี  เทคนิคกำรหำผลเฉลย ฟังก์ชันถ่ำยโอน พลวตัของ
ระบบอันดับหน่ึงและสูงกว่ำ อุปกรณ์ในระบบควบคุม 
ระบบควบ คุมแบบป้อนกลับ  กำรตอบสนองและ
เสถียรภำพของระบบควบคุม กำรตอบสนองของควำมถ่ี 
กำรออกแบบระบบควบคุม แนะน ำระบบควบคุมขั้นสูง 
 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) 
กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมเคม ี  
(Chemical Engineering Plant Design) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ออกแบบกระบวนกำร ดุลมวลและพลงังำน ผงักำร
ผลิต ท่ีตั้ งโรงงำนและกำรวำงแปลนของโรงงำน กำร
ประมำณกำรลงทุน  กำรประเมินค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของ
กรรมวิธีต่ำงๆ วิธีออกแบบโดยดุลกำรประหยดั และกำร
เลือกใช้วสัดุ กำรพิจำรณำเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้มในกำรออกแบบโรงงำน 
 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) 
สหกจิศึกษำ                                                                   
(Cooperative Education) 
 เง่ือนไข : ส ำหรับนกัศึกษำชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียนตำมแผนกำร
ศึกษำ 2 (สหกิจศึกษำ) และไดเ้รียนรำยวิชำอ่ืนๆ ตำมหลกัสูตร
วศิวกรรมศำสตรบณัฑิตสำขำวศิวกรรมเคมี จ ำนวน 121 หน่วย
กิตแลว้ 
 ฝึกงำนดำ้นวศิวกรรมเคมีในหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีภำควิชำ
เห็นชอบ มีก ำหนดระยะเวลำอย่ำงน้อย 16 สัปดำห์ หรือ 640 
ชั่วโมงประเมินผลกำรท ำงำนโดยอำจำรย์ท่ีปรึกษำร่วมกับ
สถำนประกอบกำร เม่ือส้ินสุดกำรปฏิบัติงำน นักศึกษำต้อง
น ำเสนอปำกเปล่ำและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนฉบับ
สมบูรณ์ใหก้บัสถำนประกอบกำรและอำจำรยท่ี์ปรึกษำ   
 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) 
โครงงำนวศิวกรรมเคม ี    
(Chemical Engineering Project)    
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษำคน้ควำ้เอกสำรทำงวิชำกำรในหัวขอ้เร่ืองของ
โครงกำรทำงวิศวกรรมเคมี วำงแผนกำรวิจยั เตรียมขอ้เสนอ
โครงกำรและกำรน ำเสนอตำมค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
ท ำกำรวิจัยตำมแผนกำรทดลองท่ีได้ออกแบบไว้ สังเกตและ
วิจำรณ์ผลท่ีได้ เตรียมกำรน ำเสนอและบทควำมทำงวิชำกำร
ตำมค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  
 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) 
กำรประยุกต์คอมพวิเตอร์ส ำหรับวศิวกรเคม ี  
(Computer Applications for Chemical Engineers)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 กำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรค ำนวณดำ้น
อุ ณ ห พ ลศ ำส ต ร์  ก ำรอ นุ รั ก ษ์ ม วล แ ล ะพ ลั ง ง ำน 
จลนพลศำสตร์ สมบัติกำรถ่ำยโอนมวล ควำมร้อน และ
โมเมนตมั กำรวเิครำะห์ขอ้มูลในกำรท ำรีเกรสชนั 
 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) 
กำรจ ำลองกระบวนกำรวศิวกรรมเคมี  
(Chemical Engineering Process Simulation) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 จ ำลองกระบวนกำรผ ลิต   ส ำห รับโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี แยกกำรค ำนวณทั้ งแบบ
ปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย และจ ำลองแบบหลำยๆ หน่วย
ต่อเน่ืองกันกำรวิเครำะห์เพ่ือกำรเข้ำสู่ค่ำก ำหนด ค่ำท่ี
เหมำะสม และกำรตรวจสอบเซนสิติวตีิของค ำตอบ 
 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) 
วศิวกรรมกำรกดักร่อน   
(Corrosion Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฎีของกำรกัดกร่อน เคมีไฟฟ้ำ โลหะวิทยำ 
สมบัติของวสัดุ อิทธิพลแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับกำรกัด
กร่อน ชนิดและปัจจยัของกำรกดักร่อน วธีิกำรทดสอบกำร



เกิดและอัตรำกำรกัดกร่อน กำรป้องกันและควบคุมกำรกัด
กร่อน 
 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) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมเคม ี1   
(Special Topics in Chemical Engineering I)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีน่ำสนใจ ในสำขำวิชำวิศวกรรม
เคมี ตำมท่ีภำควิชำก ำหนดเป็นครำวๆ ไป โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as 
arranged by the Department approved by the faculty 
committee 
 
230-467 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมเคม ี2  
(Special Topics in Chemical Engineering II)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้เร่ืองปัจจุบันท่ีน่ำสนใจ ในสำขำวิชำวิศวกรรม
เคมี ตำมท่ีภำควิชำก ำหนดเป็นครำวๆ ไป โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as 
arranged by the Department approved by the faculty 
committee 
 
230-468                                            1-3(x-y-z) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมเคม ี3  
(Special Topics in Chemical Engineering III)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีน่ำสนใจ ในสำขำวิชำวิศวกรรม
เคมี ตำมท่ีภำควิชำก ำหนดเป็นครำวๆ ไป โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as 
arranged by the Department approved by the faculty 
committee 

230-469                 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพเิศษวศิวกรรมเคม ี4  
(Special Topics in Chemical Engineering IV)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบันท่ี น่ ำสนใจ ในสำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี ตำมท่ีภำควิชำก ำหนดเป็นครำว ๆ ไป โดย
ค ว ำม เห็ น ชอ บ ข อ งคณ ะก รรม ก ำรป ระ จ ำค ณ ะ
วศิวกรรมศำสตร์ 
 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)     
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน ำหลักกำรพ้ืนฐำนของอุตสำหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ก ำเนิดของน ้ ำมนัปิโตรเลียมกำร
ส ำรวจคน้หำและขุดเจำะน ้ ำมนัดิบ เศรษฐศำสตร์เบ้ืองตน้
ของโรงกลัน่น ้ ำมนั ขั้นตอนกำรผลิตน ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำก
น ้ ำมนัดิบวิธีกำรทดสอบคุณภำพน ้ ำมนั กำรกลัน่แยกและ
หน่วยกำรเปล่ียนแปลงโมเลกุลของน ้ ำมนั โรงแยกแก๊ส
ธรรมชำติ อุตสำหกรรมปิโตรเคมี กำรประหยดัพลงังำน
และพลงังำนทดแทน 
 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) 
เทคโนโลยแีก๊สธรรมชำต ิ  
(Natural Gas Technology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 สมบติัทำงเคมีและกำยภำพของแก๊สธรรมชำติและ
สำรประกอบอ่ืนๆท่ีปะปนในแหล่งแก๊สธรรมชำติ และ
ขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบัติกำรในหน่วยผลิต สมดุล



ระหว่ำงวฏัภำค กำรค ำนวณสมดุลวฏัภำคของไหล ระบบวฏั
ภำคของน ้ ำ-ไฮโดรคำร์บอนและกระบวนกำรดีไฮเดรชนัของ
แก๊สธรรมชำติ กระบวนกำรแยกสำรปนเป้ือน กำรก ำจดัแก๊ส
กรด กำรควบคุมจุดน ้ ำคำ้งเพ่ือน ำกลบั 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) 
กำรส่ือสำรภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร  
(Technical English Communications)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 กำรส่ือสำรเชิงเทคนิค กำรสัมภำษณ์งำน กำรสมคัรงำน 
กำรเขียนประวติัส่วนตวักำรเขียนจดหมำยน ำส ำหรับกำรสมคัร
งำน กำรเขียนจดหมำยเชิงธุรกิจ กำรเขียนขอ้ควำมสั้นเทคนิค
กำรน ำเสนอ กำรเขียนรำยงำน จรรยำบรรณวิศวกร กำร
ประพฤติตวัท่ีเหมำะสมในวชิำชีพ 
 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) 
กำรค ำนวณเชิงตวัเลขในวศิวกรรมเคมี 
(Numerical Method in Chemical Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 กำรใชว้ิธีกำรเชิงตวัเลขแกปั้ญหำทำงดำ้นวิศวกรรม
เคมี ค่ำควำมคลำดเคล่ือน กำรหำผลเฉลยของสมกำรท่ีไม่เป็น
สมกำรเชิงเส้น กำรหำผลเฉลยของระบบสมกำรเชิงเส้น
(เมตริก) กำรหำค่ำเหมำะสมส ำหรับกระบวนกำร กำรประมำณ
ค่ำในและนอกช่วง กำรหำอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข กำร
หำผลเฉลยเชิงตวัเลขส ำหรับสมกำรเชิงอนุพนัธ์   
 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) 
ปฏิกริิยำคะตะลสิต์    
(Catalyst Reactions) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           หลักกำรพ้ืนฐำนของตัวเร่งปฏิกิริยำ ในกำร
เตรียมกำรวัดคุณลักษณ์กำรทดสอบและทฤษฎีทำง
ปฏิกิริยำแบบวิวิธพนัธ์ดูดซับทำงเคมี ไอโซเทิร์มกำรดูด
ซับ กำรแพร่ จลนพลศำสตร์พ้ืนผิว ทฤษฎีตวัเร่งปฏิกิริยำ 
กำรพฒันำตวัเร่งปฏิกิริยำทำงอุตสำหกรรม กำรประยกุตใ์ช้
ท่ีส ำคญัทำงอุตสำหกรรม  
 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) 
เทคโนโลยกีำรอบแห้ง   
(Drying Technology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษำหลักกำรพ้ืนฐำนของทฤษฎีกำรอบแห้ง
และเทคโนโลยีกำรอบแห้ง รำยละเอียดเก่ียวกบัอุณหพล
ศำสต ร์  กำรส่งผ่ำนควำม ร้อน  พลศำสต ร์ของไหล 
ปรำกฏกำรณ์กำรส่งผ่ำน แผนภูมิควำมช้ืนของอำกำศ 
สมบติักำยภำพและควำมร้อนของผลิตภณัฑท์ำงกำรเกษตร 
อำหำร เมล็ดพืช และหลักกำรอบแห้ง แบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์เพื่อน ำมำอธิบำยจลนพลศำสตร์ของกำร
อบแห้งของเมล็ดพืชและผลิตภณัฑ์อำหำร กำรประยุกต์
ของกำรอบแห้งในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม ตวัอยำ่ง
ของอุตสำหกรรมดำ้นเทคโนโลยอีบแหง้ 
           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) 
ปฏิบัตกิำรเฉพำะหน่วยทำงอำหำร  
(Food Unit Operations) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 เคมีอำหำร องคป์ระกอบของอำหำรและปฏิกิริยำเคมี
ในอำหำร เช่น โปรตีน แป้ง คำร์โบไฮเดรต น ้ ำตำล ไขมัน 
วิตำมิน กำรสุกตวัของแป้ง (กำรเกิดปฏิกิริยำ) เมลลำร์ดบรำว
น่ิง ปฏิกิริยำคำรำเมล รีโอโลยีของอำหำร ของไหลแบบนิวโต
เนียนและแบบนอนนิวโตเนียน กำรออกแบบระบบท่อ กำรดุล
พลังงำนเชิงกล เฟคเตอร์ควำมเสียดทำน และเลขเรยโ์นลด ์
กระบวนกำรให้ควำมร้อนและท ำควำมเยน็แก่อำหำร สมบัติ
ทำงควำมร้อนของอำหำร จุลชีววิทยำทำงอำหำร กระบวนกำร
ฆ่ำเช้ือแบบสเตอริไลซ์และพลำสเจอร์ไรซ์ กำรแช่แข็งอำหำร 
กำรค ำนวณเวลำกำรแช่แข็ง กำรลดน ้ ำในอำหำร ชนิดของ
เคร่ืองอบแหง้ กำรทอดแบบจมน ้ ำมนั 
 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) 
เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อมขั้นสูง   
(Advanced Environmental Technologies) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           กำรเป ล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมโลกและนโยบำย 
วิทยำกำรก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในกำรบ ำบัดน ้ ำเสียและ
อำกำศปนเป้ือน กำรพฒันำเทคโนโลยกีำรบ ำบดัน ้ ำใตดิ้น 

           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) 
เทคโนโลยพีลงังำนทำงเลือก  
(Alternative Energy Technology)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน ำแหล่งพลังงำนหมุนเวียนและแหล่ง
พลงังำนส้ินเปลือง  เนน้เทคโนโลยพีลงังำนทำงเลือกท่ีเป็น
พลังงำนหมุนเวียน และกำรน ำพลังงำนทำงเลือกมำใช้
ประโยชน์  เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนชีวมวล 
พลงังำนลม พลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ และพลงังำนน ้ ำ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกำรเลือกใช้พลังงำนแบบ
ต่ำงๆ 
 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) 
ทรัพยำกรและพลงังำนหมุนเวยีน                                                      
(Renewable Resource and Energy) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจำกกำรใชปิ้โตรเลียมและ
วสัดุท่ีมำจำกปิโตรเคมี วสัดุท่ีย่อยสลำยไดโ้ดยธรรมชำติ
และกระบวนกำรย่อยสลำยได้โดยธรรมชำติ  ว ัส ดุ
หมุนเวียนเพื่อผลิตวสัดุทดแทน วสัดุจำกชีวภำพและ
กระบวนกำรทำงชีวภำพ พลังงำนทดแทนจำกวสัดุทำง
ชีวภำพ 
           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) 
เช้ือเพลงิเอทำนอล                                                                       
(Ethanol Fuel) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
          ควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับเช้ือเพลิงจำกพืช แนะน ำ
วตัถุดิบ กระบวนกำรผลิต โดยเน้นเทคโนโลยีกำรผลิตเอทำ
นอลดว้ยกระบวนกำรทำงชีวเคมี กำรน ำไปใชป้ระโยชน์หรือ
กำรประยกุตใ์ชเ้อทำนอล แนวโนม้ของอุตสำหกรรมเอทำนอล 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และกำรวเิครำะห์ธุรกิจเอทำนอล 
           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) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ  
(Fundamentals of Electrical Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 กำรวิ เครำะห์ วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง  แรงดันไฟฟ้ ำ 
กระแสไฟฟ้ำ และก ำลงัไฟฟ้ำ  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์  กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลบั ก ำลงัไฟฟ้ำจริง
และก ำลงัไฟฟ้ำรีแอกทีฟ  ตวัประกอบก ำลงั  กำรปรับปรุงค่ำตวั
ประกอบก ำลัง ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส กำรส่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำเบ้ืองต้น เคร่ืองก ำเนิด
ไฟฟ้ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำ เคร่ืองมือวดัทำงไฟฟ้ำเบ้ืองตน้ 
 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) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมไฟฟ้ำเบ้ืองต้น  
(Basic Electrical Engineering Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้ำ หรือ  
                              211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ 

 กำรท ดลองป ระม ำณ  10 หั วข้อ  เ ก่ี ย วกับ
วงจรไฟฟ้ำเบ้ืองตน้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ตลอดจนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือวดัอยำ่งง่ำย 
 Approximately 10 laboratory experiments in 
basic electrical circuits, instruments, appliances, and 
measuring instruments 
 
216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1   
(Engineering Drawing)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :      ไม่ม ี
 ควำมส ำคัญของกำร เขี ยนแบบวิศวกรรม 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้ กำรเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำห รับงำน เขียนแบบ
เรขำคณิตประยุกต์  กำรเขียนภำพสำมมิติ  ภำพฉำยออโธ 
กรำฟฟิก และกำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก กำรเขียน
ภำพสเก็ต กำรเขียนภำพตัด กำรเขียนภำพแยกส่วนและ
ภำพประกอบ กำรก ำหนดขนำด และควำมคลำดเคล่ือน 
และรำยละ เอี ยด อ่ืนๆ  พ้ื น ฐำนกำร เขี ยน แบบด้วย
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) 
พลงังำนหมุนเวยีน                                                                       
(Renewable  Energy) 
เง่ือนไข :  ต้องเป็นนักศึกษำช้ันปีที ่3  ขึน้ไป 
 กำรแผ่รังสีจำกดวงอำทิตยแ์ละจำกบรรยำกำศ  
กระบวนกำรควำมร้อนจำกแสงอำทิตยแ์ละกำรประยุกต ์
โรงตน้ก ำลงัจำกควำมร้อนแสงอำทิตย ์ปรำกฏกำรณ์โฟโต
โวทำอิค  ระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์และกำร
ออกแบบ  คุณลกัษณะและแหล่งพลังงำนลม  กังหันลม
และสมรรถนะ  แหล่งพลังงำนน ้ ำกังหันน ้ ำ  โรงจักร
พลงังำนน ้ ำ คุณลกัษณะของชีวมวล ชีวเคมีของกำรแปลง



ชีวมวล  เคมีควำมร้อนของกำรแปลงชีวมวล แหล่งพลังงำน
หมุนเวยีนอ่ืน 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) 
กำรประหยดัพลงังำน                                                                    
(Energy Conservation) 
เง่ือนไข :   ต้องเป็นนักศึกษำช้ันปีที ่3 ขึน้ไป 
 แนะน ำกำรประหยดัพลังงำน  มโนทัศน์ พ้ืนฐำน
เก่ียวกับ  ควำมร้อน  งำน  และพลังงำน  วิธีกำรประหยัด
พลงังำนในระบบต่ำง ๆ เช่น อำคำร ระบบท ำควำมร้อน ระบบ
ท ำควำมเย็น ระบบปรับอำกำศ เคร่ืองต้นก ำลังชนิดต่ำง ๆ 
ระบบน ้ ำประปำ และระบบแสงสวำ่ง 
 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) 
กลศำสตร์วศิวกรรม 1   
(Engineering Mechanics I) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 322-171 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1 
 แนวคิดและหลกักำรพ้ืนฐำนของสถิตยศำสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสำมมิติ กำรรวมและกำรแยกแรง  โมเมนต ์แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภำคและวตัถุเกร็ง 
แผนภำพวตัถุอิสระ กำรวิเครำะห์โครงข้อหมุน เฟรมและ
เคร่ืองจักรกล แรงเสียดทำน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์
ควำมเฉ่ือยของพ้ืนท่ี  วงกลมโมเมนต์ควำมเฉ่ือยของโมห์ 
หลักกำรงำนเสมือน เสถียรภำพของวตัถุ แนะน ำพลศำสตร์
เบ้ืองตน้ 

           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) 
กำรน ำของเสียมำใช้ประโยชน์   
(Waste Recovery and Recycling) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 
 หลกักำรทำงด้ำนวิศวกรรมและชีวเคมีเก่ียวกับ
กำรน ำน ้ ำเสีย กำกตะกอน  หรือขยะมำใช้เป็นประโยชน์ 
กำรศึกษำถึงกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรสกดัสำรมี
ค่ำจำกน ้ ำเสีย กำรย่อยสลำยโดยไม่ใชอ้อกซิเจน กำรเล้ียง
สำหร่ำยด้วยชีวมวลและน ้ ำเสีย กำรใช้น ้ ำเสียในงำน
ชลประทำน กำรหมักขยะเพ่ือท ำเป็นปุ๋ย ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม กำรวิเครำะห์ดว้ยเศรษฐศำสตร์ของกำรน ำน ้ ำ
เสียและขยะมำใชป้ระโยชน์ 
 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) 
กำรออกแบบระบบควบคุมมลพษิทำงอำกำศ                                         
(Design of Air Pollution Control System) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 223-341 
 หลกักำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษ
อำกำศท่ีเป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 



 Principles and design of air pollution control units 
for particulate and gases; ventilation system design; operation 
and maintenance 
 
223-462   3(3-0-6) 
กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
(Environmental Impact Assessment) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  223-201 

กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้หนกัดำ้น
องค์ประกอบต่ำง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยำกรกำยภำพ 
ทรัพยำกรนิเวศวิทยำ คุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ
คุณภำพชีวิต อธิบำยและยกตวัอย่ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งงำน
ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มำตรกำรแก้ไขผลกระทบ มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบ กำรเขียนรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนและกำรประเมินผลกระทบดำ้นสุขภำพ 

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) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:      ไม่ม ี
 วิธีกำรทำงสถิติ ลกัษณะสมบัติของข้อมูลและกำร
วิเครำะห์ ควำมน่ำจะเป็น ตวัแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะ
เป็นแบบช่วง กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบต่อเน่ือง กำรแจก
แจงของส่ิงตัวอย่ำง ทฤษฎีกำรประมำณค่ำ กำรทดสอบ
สมมติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำร
ถดถอยเชิงเสน้ตรง  สหสมัพนัธ์ 
 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) 
กำรควบคุมคุณภำพ 
(Quality Control) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 225-251 สถิตวิศิวกรรม 1  
 สถิติท่ีใชใ้นงำนควบคุมคุณภำพ แผนภูมิควบคุม
ส ำหรับขอ้มูลผนัแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลกัษณะ แผนภูมิ
ควบคุมกระบวนกำรผลิตชนิดอ่ืนๆ แผนกำรชกัส่ิงตวัอยำ่ง 
เส้นโคง้โอซี แผนกำรชกัส่ิงตวัอย่ำงเชิงเด่ียว แผนกำรชกั
ส่ิงตวัอยำ่งเชิงเด่ียวแบบมีกำรกรอง แผนกำรชกัส่ิงตวัอยำ่ง
เชิงคู่ แผนกำรชกัส่ิงตวัอยำ่งเชิงคู่แบบมีกำรกรองแผนกำร
ชกัส่ิงตวัอยำ่งแบบต่อเน่ือง แผนกำรชกัส่ิงตวัอยำ่งเชิงซอ้น 
แผนกำรชักส่ิงตัวอย่ำงภำยใต้มำตรฐำนเอ็มไอแอล-เอ
สทีดี-105อี แผนกำรชักส่ิงตวัอย่ำงส ำหรับขอ้มูลผนัแปร 
กำรวิเครำะห์ต้นทุนคุณภำพ ทฤษฎีควำมน่ำเช่ือถือกำร
บริหำรคุณภำพทั่วทั้ งองค์กร ระบบบริหำรคุณภำพ
มำตรฐำนไอเอสโอ 9000  รำงวลัคุณภำพแห่งชำติ  
 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) 
กำรจดักำรกำรผลติและกำรด ำเนินงำน   
(Production and Operations Management) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :     ไม่ม ี
         ระบบกำรด ำเนินงำน ประกอบดว้ย กำรจดักำร
กำรด ำเนินงำน กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน กำรพยำกรณ์  กำร
เลือกท ำเลท่ีตั้ ง  กำรวำงผงัโรงงำน กำรศึกษำกำรท ำงำน 
กำรบริหำรโครงกำร กำรวำงแผนก ำลงัผลิต กำรวำงแผน



รวม กำรวำงแผนควำมตอ้งกำรวสัดุ กำรจัดกำรพสัดุคงคลัง 
กำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน  กำรบริหำรระบบคุณภำพ และกำร
ควบคุมคุณภำพ  
           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) 
กำรจดักำรธุรกจิส ำหรับวศิวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร                         
(Business Management for Engineer and 
Entrepreneurship) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : ไม่ม ี
           ประเภทขององค์กำรธุรกิจ กระบวนกำรจดักำร กำร
วำงแผน  กำรจดัองคก์ร  กำรบริหำรบุคคล  กำรสัง่กำร และกำร
ควบคุม  หลกักำรของกำรตลำด กำรเป็นผูป้ระกอบกำรใหม่  
กำรประเมินศักยภำพในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร กำรประเมิน
โอกำสทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
แผนธุรกิจและกำรจดัท ำแผนธุรกิจ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
เป้ำหมำย กำรส ำรวจและกำรวิจัยตลำด กลยุทธ์กำรตลำด
ส ำหรับธุรกิจใหม่ กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรทำงกำรตลำด 
เทคนิคกำรขำย กำรวำงแผนกำรตลำด กำรบริหำรกำรผลิต กำร
วำงแผนกำรผลิต/บริกำร กำรวำงแผนกำรบริหำรองค์กรและ
ทรัพยำกรมนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบกำร วเิครำะห์งบกำรเงิน 
กำรจดัท ำแผนกำรเงิน กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและควำมไวใน
กำรประกอบกำรธุรกิจ  กำรจดักำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำในกำร
ประกอบกำรธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภำษีอำกรและกฎหมำย
ท่ี เก่ียวข้อง เค รือข่ ำยธุรกิจ   กำรบ ริกำรของภำครัฐเพื่ อ
ผูป้ระกอบกำรจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ 
 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) 
กฎหมำยอุตสำหกรรม  
(Industrial Laws) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
       พระรำชบญัญติัวศิวกร  กำรศึกษำโดยยกตวัอยำ่ง
ก ร ณี ศึ ก ษ ำ เ ก่ี ย ว กั บ พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ โ ร ง ง ำ น  
พระรำชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พระรำชบญัญติัวตัถุ
อนัตรำย  ขั้นตอนทำงกฎหมำยในกำรตั้งโรงงำน  กฎหมำย
ผงัเมืองและเทศบัญญัติท่ีเก่ียวขอ้งกับโรงงำน  กฎหมำย
แรงงำนสัมพนัธ์  สวสัดิกำรสังคม  กฎหมำยเก่ียวกับกำร
ประกนัสงัคม  กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
           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) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงโครงสร้ำง สมบัติ 
กระบวนกำรผลิต และกำรประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม 
ได้แ ก่  โลห ะ  พอ ลิ เมอ ร์  เซ รำมิ ก   ว ัส ดุ ผสม  วัส ดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม ้แผนภำพสมดุลเฟสและ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์  สมบัติ เชิงกลของวัสดุ  กำร
เส่ือมสภำพของวสัดุ 
 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 ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Introduction to Computer Programming) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
           หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำร
ท ำงำน ร่วมกันของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แว ร์ห ลักกำร
กระบวนกำรของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกักำรเบ้ืองตน้ของ
กำรโปรแกรมแบบเหตุกำรณ์ขับ หลักกำรของภำษำชั้ นสูง 
วธีิกำรและหลกักำรของกระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำเพื่อน ำมำ
สู่กำรเขียนโปรแกรม ชนิดขอ้มูลพ้ืนฐำน ตวัแปร ค่ำคงท่ี ตวั
ด ำเนินกำรและนิพจน์  ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิง
ประกอบ  กำรท ำงำนตำมล ำดบั กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและ
กำรท ำงำนแบบวนซ ้ ำ  โปรแกรมย่อยและกระบวนกำรส่ง
พำรำมิเตอร์ ขอบเขตกำรใช้งำนของตวัแปรและโปรแกรมยอ่ย  
ขอ้มูลแบบอำร์เรย ์ขอ้มูลแบบโครงสร้ำง 
 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) 
ควำมรู้ทัว่ไปทำงด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  
(Introduction to Intellectual Property) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :      ไม่ม ี   
 ควำมหมำย ควำมส ำคญั และประวติัควำมเป็นมำของ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ประเภทของทรัพย์สินทำงปัญญำ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำในประเทศ
และต่ ำงประเทศ กำรสืบค้น  กำรร่ำงสิทธิบัตร ลิข สิท ธ์ิ 
เค ร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ ส่ิงบ่งช้ีทำง
ภูมิศำสตร์ พนัธ์ุพืช กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ คุม้ครอง และใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำ บทบำทของทรัพย์สินทำง

ปัญญำต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและอุตสำหกรรม 
และกำรน ำเสนอโครงกำร 
 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) 
วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม  
(Science, Technology and Society) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :      ไม่ม ี   
  ควำมกำ้วหน้ำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  
ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภำพ  
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  กำรใชว้ทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ต่อกำรพฒันำสังคม  กำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำสังคมท่ีเกิด
จำกผลกระทบของวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  
  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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1    
(Physical Science Mathematics I)     
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
           อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและกรำฟ ลิมิต
และควำมต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั กำรประยกุต์ของ
อนุพันธ์ ปริพนัธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ กำร
ประยกุตข์องปริพนัธ์  
           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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2    
(Physical Science Mathematics II)    
รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-171 คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1   
           ล ำดับและอนุกรมของจ ำนวนจริง อนุพัน ธ์ของ
ฟังก์ชนัหลำยตวัแปร สมกำรเชิงอนุพนัธ์สำมญัอนัดับท่ีหน่ึง
และกำรประยกุต ์สมกำรเชิงอนุพนัธ์สำมญัเชิงเสน้อนัดบัท่ีสอง
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่ำคงตวัและกำรประยกุต ์ผลกำรแปลงลำ
ปลำซและกำรประยกุต ์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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 3    
(Physical Science Mathematics III)    
รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-172 คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2 
           ปริพนัธ์หลำยชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตำมเส้น
และปริพันธ์ตำมผิว สมกำรเชิง อนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นท่ีมี
สมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปร อนุกรมฟเูรียร์ สมกำรเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 
 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) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 ป ริม ำณ สั มพัน ธ์  ท ฤษ ฎี อ ะต อม  โค รงส ร้ ำง 
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธำตุตำมตำรำงธำตุ ธำตเร
ฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธำตุทรำนซิชนั พนัธะเคมี เทอร์โม
ไดน ำมิ ก ส์  ข อ ง เห ลวและส ำรละล ำย  ขอ งแข็ ง  แ ก๊ ส  
จลนพลศำสตร์เคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน ้ ำ 

 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)    
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           โครงสร้ำง กำรจ ำแนกประเภท กำรเรียกช่ือ กำร
เต รียม  สมบั ติ ทั่ ว ไป  ส เตอ ริโอ เค มี  ป ฏิ กิ ริ ย ำของ
สำรประกอบแอลิฟำติก แอลิไซคลิก แอโรแมติก  และพอ
ลินิวเคลียร์แอโรมำติกไฮโดรคำร์บอน แอลคิลแฮไลด ์
แอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ กรดคำร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์ 
แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สำรประกอบเฮเทอโรไซคลิก  พอ
ลิ เม อ ร์ แล ะ เค มี ข อ งส ำร ชี ว โม เลกุ ล  ได้ แ ก่  ลิ พิ ด 
คำร์โบไฮเดรตและโปรตีน 
 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) 
ปฏิบัตกิำรเคมทีัว่ไป   
(General Chemistry Laboratory)    
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 ควำมไม่แน่นอนในกำรชั่งและตวง กำรหำค่ำ
ควำมเป็นกรด-เบสของสำรละลำยและกำรหำปริมำณดว้ย
กำรไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสำรละลำย
อตัรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี กำรวิเครำะห์แอนไอออนและ
แคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภำค 
 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) 
ปฏิบัตกิำรเคมอีนิทรีย์เบ้ืองต้น     
(Introductory Organic Chemistry Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
           เทคนิคปฏิบัติกำรทั่วไป: กำรตกผลึก กำรกลัน่ กำร
สกดั โครมำโทกรำฟี  กำรทดสอบกำรละลำยและหมู่ฟังก์ชัน  
เคมีของคำร์โบไฮเดรต 
 General laboratory techniques: crystallization, 
distillation, extraction and chromatography; solubility and 
functional group tests; chemistry of carbohydrates   
 
332-103 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1  
(Physics for Engineers I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและกำร
เคล่ือนท่ี งำนพลังงำนและโมเมนตัม ระบบอนุภำค กำร
เคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง กำรเคล่ือนท่ีแบบออสซิเลต กำร
เคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยำโน้มถ่วง กลศำสตร์ของไหล 
ควำมร้อนและเทอร์โมไดนำมิกส์ 
 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 ำหรับวศิวกร 2  
(Physics for Engineers II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี  
 ไฟฟ้ำสถิต แม่เหล็ก สนำมแม่เหล็ก ไฟฟ้ำท่ีเปล่ียน
ตำมเวลำ กระแสไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
ทัศนศำสตร์ ทฤษีสัมพันธภำพพิเศษ กลศำสตร์ ควอนตัม
เบ้ืองตน้ โครงสร้ำงอะตอมนิวเคลียสและอนุภำคมูลฐำน 
 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) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1   
(Physics Laboratory for Engineers I) 
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน:  332-103 ฟิ สิกส์ส ำหรับ
วศิวกร 1 
 กำรใชเ้วอร์เนียคำลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ กำร
วดัและควำมผิดพลำด กรำฟและสมกำร กำรเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม กำรเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ กำรชน สมดุลแรง 
สปริงและกำรสั่น โมเมนต ์ควำมเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุ
แขง็เกร็ง 
 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) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2  
(Physics Laboratory for Engineers II) 
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน :  332-104 ฟิ สิกส์ส ำหรับ
วศิวกร 2 
 กำรใช้อุปกรณ์และมำตรวดัไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำ
กระแสตรง สนำมไฟฟ้ำ กำรเหน่ียวน ำแม่เหล็กไฟฟ้ำ ตวั
เก็บประจุไฟฟ้ำ กำรใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ำ
กระแสสลบั พฤติกรรม กำรก ำทอนของวงจรอนุกรม 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) 
กฎหมำยเพ่ือกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั                    
(Law Relating to Occupations and Everyday Life )                        
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกัส ำคญัของกฎหมำย กำรบังคบัใช้และกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินชีวิต
ในฐำนะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมำยมหำชน



กฎหมำยสิทธิมนุษยชน กฎหมำยอำญำ กฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์รวมทั้ งควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกระบวนกำรยุติธรรม 
กฎหมำยท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ เช่น กฎหมำยแรงงำน 
กฎหมำยเก่ียวกับกำรประกอบ ธุรกิจ  กฎหมำยเก่ียวกับ
สำธำรณสุขและควำมรับผิดทำงกำรแพทย ์กฎหมำยเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชำคม
อำเซียน 
 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 
 


