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ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวศิวกรรมเคมีใน

การแกปั้ญหาเทคโนโลยสี าหรับในภาคใตแ้ละประเทศ ไดอ้ยา่งเหมาะสมหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สามารถติดต่อส่ือสารและประสานงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถน าเสนอผลงานที่เป็นผลสัมฤทธ์ิจาก
การศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มุ่งเนน้การมีจิตสาธารณะที่ถูกตอ้งดีงาม และ
ถือประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง และค านึงถึงคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มโดยจดัการศึกษาตาม
แนวทางพฒันาการนิยม Progressivism ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เนน้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(active learning) และกระบวนการเรียนรู้จากการท างานสหสาขาวิชาชีพ (work-based interprofessional 
learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (continuous professional development) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมี  เพื่อออกแบบพัฒนาและควบคุมกระบวนการใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

PLOs 1.1 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานในศาสตร์ดา้นวศิวกรรมเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLOs 1.2 ประยกุตใ์ช้ความรู้ดา้นวิศวกรรมเคมีและเคร่ืองมือ เพื่อใชแ้ก้ปัญหาในหน่วยปฏิบติัการ

เฉพาะหน่วย (Unit Operations) 
PLOs 1.3 ออกแบบระบบหรือกระบวนการทางวศิวกรรมเคมีได ้

PLOs 2 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและแสวงหา
ความรู้เพือ่พฒันาตนเอง 
PLOs 3 ส่ือสารดา้นภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLOs 4 มีภาวะผูน้ าผูต้าม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 



PLOs 5 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความส่ือสัตย ์มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  141 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All   
230-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
   

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั    4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก)  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life    
 

 
 
 



สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    



890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success 
   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต  
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
 



472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต 
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  



895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  



142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life  
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy 
 



336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs  
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation 
 



890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English  
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me  
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy 
 



890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment  
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese  
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace 
 



891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German  
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips 
 



895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey  
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation  
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  105 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์   20 หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม   2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร    3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร    3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร    2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม     3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  



200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกร   3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน   2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
237-111 วสัดุวศิวกรรม            2((2)-0-4) 
 Engineering Materials     
  

2)  กลุ่มวิชาชีพ (วิศวกรรมเคมี)  85  หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคบั  72  หน่วยกิต 
วิชาวิศวกรรมเคมีพืน้ฐาน    
230-101 เคมีพื้นฐานในวศิวกรรมเคมี  3((3)-0-6)  
 Basic Chemistry in Chemical Engineering   
230-201 ดุลมวลและพลงังาน                                                   4((4)-0-8)  
 Material and Energy Balances   
230-202 กระบวนการวศิวกรรมเคมี   3((3)-0-6)  
 Chemical Engineering Processes   
230-203 คณิตศาสตร์วศิวกรรมเคมี 1  3((3)-0-6)  
 Mathematics Chemical Engineering I   
230-301 เศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ช ้  3((3)-0-6)  
 Economics and Applications   
230-304 คณิตศาสตร์วศิวกรรมเคมี 2  3((3)-0-6)  
 Mathematics Chemical Engineering II   
วิชาความร้อนและของไหล    
230-211 กลศาสตร์ของไหลและการประยกุต ์  4((4)-0-8)  
 Fluid Mechanics and Applications   
230-212 อุณหพลศาสตร์  3((3)-0-6)  
 Thermodynamics   
230-213 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรมเคมี   3((3)-0-6)  
 Chemical Engineering Thermodynamics   
230-214 การถ่ายโอนความร้อน  3((3)-0-6)  
 Heat Transfer   
วิชาวิศวกรรมเคม ี    
230-221 จลนพลศาสตร์วศิวกรรมเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์  3((3)-0-6)  
 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design   



230-321 หลกัปฏิบติัการเฉพาะหน่วย 1  3((3)-0-6)  
              Unit Operations I   
230-322 หลกัปฏิบติัการเฉพาะหน่วย 2   3((3)-0-6)  
 Unit Operations II   
230-421 บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมเคมี  3((3)-0-6)  
 Integrated Knowledge in Chemical Engineering   
วิชาออกแบบโรงงาน    
230-330 ชุดวชิาการควบคุมส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 7((6)-3-12)  
 Module : Environmental Control and Safety in Chemical Engineering Operations    
230-331 การออกแบบอุปกรณ์ทางวศิวกรรมเคมี  3((3)-0-6)  
 Chemical Engineering Equipment Design   
230-430 ชุดวชิาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและการจ าลองกระบวนการวศิวกรรมเคมี  6((5)-3-10)  
 Module : Chemical Engineering Plant Design and Chemical Process Simulation   
230-431 พลวตักระบวนการและการควบคุม  3((3)-0-6)  
 Process Dynamics and Control   
วิชาปฏิบัติการ    
230-141 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐานในวศิวกรรมเคมี  1(0-3-0)  
 Basic Chemistry Laboratory in Chemical Engineering    
230-241 ปฏิบตัิการกลศาสตข์องไหลและอนุภาค  1(0-3-0)  
 Fluid Mechanic and Particle Laboratory   
230-242 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคมี 1  1(0-3-0)  
 Chemical Engineering Laboratory I   
230-341 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคมี 2                                        1(0-3-0)  
 Chemical Engineering Laboratory II   
230-343 สมัมนาวศิวกรรมเคมี  1(0-2-1)  
 Chemical Engineering Seminar   
230-344 ทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม                                                                  ไม่นอ้ยกวา่ 40 ชัว่โมง 
 Industrial Excursion     
230-442 โครงงานวศิวกรรมเคมี 1  1(0-2-1)  
 Chemical Engineering Project I                         
230-443 โครงงานวศิวกรรมเคมี 2  3(0-6-3)  
 Chemical Engineering Project II   
 



2.2) วิชาเลือกและแผนทางเลือก (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา)  13 หน่วยกิต 
2.2.1) แผนฝึกงาน    1 หน่วยกิต 
230-345 เตรียมฝึกงาน  1((1)-0-2) 
 Pre Practical Training  
230-346 การฝึกงาน                                     ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 Practical Training    
 

2.2.2) แผนสหกิจศึกษา  7    หน่วยกิต  
230-444 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2)  
 Preparation for Cooperative Education                         
230-445 สหกิจศึกษา  6(0-40-0)  
 Cooperative Education                  
 
หมายเหตุ  ทั้งนี้นักศึกษาทีเ่ลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงเรียนวิชาฝึกงานด้วยก็ได้ 
 
วิชาชีพเลือก  ทางเลือกแผนฝึกงานเรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
วิชาชีพเลือก  ทางเลือกแผนสหกิจศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาด้านอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมีปิโตรเลยีมและพลังงาน    
230-451 วศิวกรรมการกดักร่อน  3((3)-0-6)  
 Corrosion Engineering   
230-452 เทคโนโลยปิีโตรเคมี  3((3)-0-6)  
 Petrochemical Technology   
230-453 เทคโนโลยแีก๊สธรรมชาติ  3((3)-0-6)  
 Natural Gas Technology   
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ    
230-461 นวตักรรมของกระบวนการอบแหง้อาหารและวสัดุชีวภาพ 3((3)-0-6)  
 Innovations of Food and Biomaterial Drying Process   
230-462 เทคโนโลยเีอทานอล  3((3)-0-6)  
 Ethanol Technology   
230-463 ปฏิบติัการเฉพาะหน่วยทางอาหาร  3((3)-0-6)  
 Food Unit Operations 
   



กลุ่มวิชาด้านกระบวนการและการจัดการ    
230-471 เทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน  3((3)-0-6)  
 Energy Technology and Management   
230-472 การจดัการความปลอดภยัในกระบวนผลิต  3((3)-0-6)  
 Process Safety Management     
230-473 เทคโนโลยกีารควบคุมมลพษิทางอากาศส าหรับแก๊สและฝุ่ นละออง 3((1)-6-2)  
 Air Pollution Control Technology for Gaseous and  Particulated Emissions     
230-474 การส่ือสารทางวศิวกรรมเคมี  3((2)-2-5)  
 Engineering Communication   
กลุ่มวิชาการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์    
230-481 การประยกุตค์อมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรเคมี  3((3)-0-6)  
 Computer Application for Chemical Engineers   
230-482 การจ าลองปรากฏการณ์พลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6)  
 Fluid Dynamics and Heat Transfer Phenomena Simulations   
กลุ่มหัวข้อพิเศษ    
230-491 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมเคมี 1  1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Chemical Engineering I   
230-492 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมเคมี 2                                1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Chemical Engineering II   
230-493 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมเคมี 3                                1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Chemical Engineering III      
230-494 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมเคมี 4  1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Chemical Engineering IV   
กลุ่มวิชาด้านการจัดการอุตสาหกรรม     
225-452 การจดัการธุรกิจส าหรับวศิวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ 3((3)-0-6)  
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship   
226-232 การจดัการการผลิตและการเพิม่ผลผลิต     3((3)-0-6)   
 Manufacturing Management and Productivity   
226-334 การจดัการกระบวนการผลิตและการด าเนินงาน  3((3)-0-6)   
 Production and Operation Management   
226-335 การจดัการโลจิสติกส์และการขนถ่ายวสัดุ    3((3)-0-6)   
 Logistics Management and Material Handling  
  



226-437 การจดัการโรงงานดิจิทลั   3((3)-0-6)   
 Digital Factory Management   
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

230-345 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร   3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร   3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร   2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม    3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
890-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 20((18)-4-38) 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
230-101เคมีพื้นฐานในวศิวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-141ปฏิบติัการเคมีพื้นฐานในวศิวกรรมเคมี 1(0-3-0) 
237-111วสัดุวศิวกรรม 2(2-0-4) 
200-103ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
001-102ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  ** 2((2)-0-4) 
388-100สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
895-001พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
890-xxxสาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
xxx-xxxสาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2) 
 รวม                                                                                  19((18)-3-36) 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
    



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
230-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์** 1((1)-0-2) 
230-201 ดุลมวลและพลงังาน 4((4)-0-8) 
230-202 กระบวนการวศิวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-211 กลศาสตร์ของไหลและการประยกุต ์ 4((4)-0-8) 
230-212 อุณหพลศาสตร์  3((3)-0-6) 
230-241 ปฏิบตัิการกลศาสตร์ของไหลและอนุภาค 1(0-3-0) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 18((17)-3-34)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน    
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
230-203 คณิตศาสตร์วศิวกรรมเคมี 1 3((3)-0-6) 
230-213 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-214 การถ่ายโอนความร้อน 3((3)-0-6) 
230-221 จลนพลศาสตร์วศิวกรรมเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ 3((3)-0-6) 
230-242 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคมี 1  1(0-3-0) 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกกลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  19((18-3-36) 
 
 
 
 
 
 
 
    



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
230-301 เศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
230-321 หลกัปฏิบติัการเฉพาะหน่วย 1 3((3)-0-6) 
230-331 การออกแบบอุปกรณ์ทางวศิวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-341 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคมี 2 1(0-3-0) 
230-344 ทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 0(0-3-0) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                     2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
230-304 คณิตศาสตร์วศิวกรรมเคมี 2 3((3)-0-6) 
230-322 หลกัปฏิบติัการเฉพาะหน่วย 2 3((3)-0-6) 
230-330 ชุดวิชาการควบคุมส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติัการทางวิศวกรรมเคมี  7((6)-3-12) 
230-343 สมัมนาวศิวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
230-345 เตรียมฝึกงาน 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                  2((x)-y-z) 
895-xxx สาระที่ 7 กีฬา  1((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน 
230-346 การฝึกงาน                                                                                                   ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนทางเลือกปกติ 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
230-421 บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-430 ชุดวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและการจ าลองกระบวนการวิศวกรรมเคมี 6((5)-3-10) 
230-431 พลวตักระบวนการและการควบคุม 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือกกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z) 
230-442 โครงงานวศิวกรรมเคมี 1 1(0-2-1) 
  รวม 16(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
230-443 โครงงานวศิวกรรมเคมี 2 3(0-6-3) 
xxx-xxx วชิาเลือกกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z) 
  รวม 9(x-y-z) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจ 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    
230-301 เศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
230-321 หลกัปฏิบติัการเฉพาะหน่วย 1 3((3)-0-6) 
230-331 การออกแบบอุปกรณ์ทางวศิวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-341 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคมี 2 1(0-3-0) 
230-344 ทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 0(0-3-0) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                     2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
  
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
230-304 คณิตศาสตร์วศิวกรรมเคมี 2 3((3)-0-6) 
230-322 หลกัปฏิบติัการเฉพาะหน่วย 2 3((3)-0-6) 
230-330 ชุดการควบคุมส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติัการทางวศิวกรรมเคมี 7((6)-3-12) 
230-343 สมัมนาวศิวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                           2((x)-y-z) 
895-xxx สาระที่ 7 กีฬา   1((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
230-442 โครงงานวศิวกรรมเคมี 1 1(0-2-1) 
  รวม 21(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนทางเลือกสหกิจ 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
230-421 บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมเคมี 3((3)-0-6)  
230-430 ชุดวชิาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและการจ าลองกระบวนการวศิวกรรมเคมี 6((5)-3-10)  
230-431 พลวตักระบวนการและการควบคุม 3((3)-0-6)  
xxx-xxx วชิาเลือกกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z)  
230-443 โครงงานวศิวกรรมเคมี 2 3(0-6-3)  
230-444 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2)  
  รวม 19(x-y-z)  
    
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
230-445 สหกิจศึกษา  6(0-40-0)  
  รวม 6(0-40-0)  
    
    
หมายเหตุ  นักศึกษาแผนฝึกงานสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี คร่ึงได ้โดยลงเรียนตามแผนสห
กิจศึกษา ยกเวน้ปีที่ 4 ภาคการศึกษา 1 ไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชา 230-444 เตรียมสหกิจศึกษา แต่ตอ้งลง
เรียนวิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพเพิ่มจ านวน 2 วิชา รวมเพิ่มเป็น 6 หน่วยกิต ซ่ึงจะได้หน่วยกิตรวมครบตาม
หลกัสูตรใน 3 ปี คร่ึง (โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2)    
 
 
 
 
 



         ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นวิศวกรรมเคมี 
เพื่อออกแบบพฒันาและควบคุมกระบวนการ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
     PLO1.1 สามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานใน
ศาสตร์ดา้นวิศวกรรมเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     PLO1.2 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวิศวกรรม
เคมีและเคร่ืองมือ เพื่อใชแ้กปั้ญหาในหน่วย
ปฏิบติัการเฉพาะหน่วย (Unit Operations) 

     PLO1.3 ออกแบบระบบหรือกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมีได ้

1. การเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ให้การบา้น/Assignment

1. การเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ให้การบา้น/Assignment
4. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง

1. การเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ให้การบา้น/Assignment
4. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
5. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบติั
6. การสอนแบบบูรณาการณ์การเรียนกบัการ
ท างาน

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. การถาม-ตอบในชั้นเรียน
3. ประเมินผลการท างานการบา้น/
Assignment

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. สังเกตการณ์อภิปราย
3. ประเมินผลการท างานการบา้น/
Assignment
4. ประเมินการน าเสนอ

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. สังเกตการณ์อภิปราย
3. การถาม-ตอบในชั้นเรียน
ประเมินผลการท างานการบา้น/
Assignment
ประเมินการน าเสนอ
6. ประเมินการปฏิบติั

PLO2  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งมี
เหตผุลและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ การแกไ้ข
ปัญหา
2. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
4. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกบัการ
ท างาน

1. ประเมินการปฏิบติังาน
2. ประเมินจากรายงานท่ีใหค้น้ควา้
และการฝึกปฏิบติัต่าง ๆ

PLO3 ส่ือสารดา้นภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย
2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ยและแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ

1. ประเมินจาการสังเกตการณ์ท างาน
เป็นกลุ่ม
2. ประเมินการจากผลงานของงาน
กลุ่มท่ีมอบหมาย

PLO4: มีภาวะผูน้ าผูต้าม ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ืน่     และส่ือสารกบัเพื่อน
ร่วมงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย
2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ยและแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ

1. ประเมินจาการสังเกตการณ์ท างาน
เป็นกลุ่ม
2. ประเมินการจากผลงานของงาน
กลุ่มท่ีมอบหมาย



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนั
และกนั 

PLO5 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความส่ือสัตย ์     มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ
ท่ีหน่ึง 

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. สอนโดยอา้งอิงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1. สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรม
ระหว่างผูเ้รียนร่วมกนัและกบั
ผูส้อนนทุกคน 
2. ประเมินดว้ยกิจกรรมท่ีนกัศึกษา
ด าเนินการ 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

รำยวิชำที่เปิดสอนโดยสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
230-101 เคมีพื้นฐำนในวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 

Basic Chemistry in Chemical Engineering 
แนะน าเคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์ พันธะและหมู่ ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาเคมี 

สารละลาย สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี การประยกุตค์วามรู้ในทางวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง  
Introduction to organic and physical chemistry; chemical bonding and functional groups; 

biological molecules; basic chemical reactions; solutions; chemical equilibrium; electrochemistry; 
applications of basic chemistry knowledge in chemical engineering and related technologies 

230-141 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำนในวิศวกรรมเคมี 1(0-3-0) 
Basic Chemistry Laboratory in Chemical Engineering 
การเตรียมสารละลาย การวดัคุณสมบติัของสารเชิงกายภาพของสาร การวิเคราะห์องคป์ระกอบทาง

เคมีเบ้ืองตน้ 
Preparation of solution; physical property measurements; basic chemical composition analyses 

230-201 ดุลมวลและพลงังำน 4((4)-0-8) 
Material and Energy Balances 
แนะน าการค านวณเชิงวิศวกรรมเคมี การค านวณปริมาณสัมพนัธ์และดุลมวล การรีไซเคิล ส่งเล่ียง 

และเป่าทิ้ง การใชข้อ้มูลสมดุลวฏัภาคและสมดุลเคมี ดุลพลงังาน 
Introduction to chemical engineering calculation: stoichiometry and material balance calculation; 

recycling, bypassing and purging; use of chemical and phase equilibrium data; energy balance 

230-202 กระบวนกำรวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
Chemical Engineering Processes 
ศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม แผนภูมิการไหล แผนผงัระบบท่อและเคร่ืองมือ

วตัถุดิบ พลงังาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ความปลอดภยัและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทศันศึกษา
โรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง  



 Studies of production processes in industrial plants; process flow diagram; piping and instrument 
diagram; raw materials, energy, industrial equipment, safety and environment impacts; visit study of 
related factory 
 
230-203 คณิตศำสตร์วิศวกรรมเคมี 1 3((3)-0-6) 
 Mathematics in Chemical Engineering I 
 ระบบสมการเชิงเส้น อนุพนัธ์หลายตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์ตัวแปรเดียวและวิธีการ
แก้ปัญหา การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพนัธ์หลายตัวแปร การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขและโปรแกรม
ส าหรับแกส้มการเชิงอนุพนัธ์  
 Linear system; partial derivative; ordinary differential system equations and solve methods; 
Laplace transform; partial differential equations; numerical methods for differential equations and software 
 
230-211 กลศำสตร์ของไหลและกำรประยุกต์ 4((4)-0-8) 
 Fluid Mechanics and Applications 
 สถิตยศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์ของการไหลและสมการพื้นฐานของ
การไหล การไหลภายใน ป๊ัม การถ่ายโอนโมเมนตมั ลกัษณะและสมบติัอนุภาคของแข็ง การลดขนาด การ
ผสม การแยกของแข็งจากของไหลโดยวิธีเชิงกล และการประยุกต์ใชง้านกลศาสตร์ของไหลและของแข็ง: 
อุปกรณ์ขนส่งของไหล การร่อนตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงไซโคลน การผสม ฟลูอิด
ไดซ์เซชนั 
 Fluid static and fluid dynamics; fluid flow phenomena and basic equations of fluid flow; Internal 
flow; pump; momentum transfer; characterization and properties of solid particles; size reduction; mixing; 
mechanical separation of solids from fluid; applications of fluid and solid mechanics: turbomachinery, 
screening, filtration, sedimentation, centrifugal separation, cyclone, mixing, fluidization 
 
230-212 อุณหพลศำสตร์ 3((3)-0-6)   
 Thermodynamics 
 กฎขอ้ท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์   ฟังกช์ัน่ต่างๆเชิงอุณหพลศาสตร์และการประยกุต ์ งาน
และความร้อน  สมบติัของสารบริสุทธ์ิ  การหาค่าสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ  จากกราฟ  ตาราง  
และสมการสถานะ ลกัษณะการไหลของของไหลในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิดต่างๆ  วฏัจกัรคาร์โนท ์  
เอนโทรปี  
 The first and the second laws of thermodynamics, thermodynamic functions and applications; 
work and heat; properties of pure substances; thermodynamic properties of substances from graphs,  tables 
and equations of state; fluid flow inside pipes and flow through nozzles; Carnot cycle; entropy 



230-213 อุณหพลศำสตร์วิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6)  
 Chemical Engineering Thermodynamics 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 230-212 อุณหพลศำสตร์ 
 สมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่างๆสมการสถานะ สมบติัตกคา้ง  สมดุลวฏัภาคสมดุลระหวา่ง
ไอกบัของเหลว สมบติัของสารผสมต่างๆ สมบติัส่วนเกิน สัมประสิทธ์ิฟูแกซิตี สัมประสิทธ์ิแอกทิวิตี สมการ
ของกิบส์-ดูเฮม และความร้อนของกระบวนการผสม 
 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; heat effects of mixing 
processes 
 
230-214 กำรถ่ำยโอนควำมร้อน  3((3)-0-6) 
 Heat Transfer 
 หลกัการพื้นฐานการถ่ายโอนความร้อนการน าความร้อนแบบสถานะคงตวักบัภาวะชัว่ครู่ การพา
ความร้อนแบบธรรมชาติและแบบบงัคบั สัมประสิทธ์ิการถ่ายโอนความร้อน อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
และหลกัการออกแบบ 
 Fundamental of heat transfer; steady heat conduction and transient heat conduction; natural 
convection and forced convection; heat transfer coefficient; heat exchange equipments and conceptual 
design 
 
230-215 พื้นฐำนทำงอุณหพลศำสตร์และกำรไหลของของไหล 3((3)-0-6) 
 Fundamental of Thermodynamics and Fluid Flow 
 พื้นฐานอุณหพลศาสตร์ กฎขอ้ท่ีหน่ึงและกฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ แนวคิดและคุณสมบติั
เบ้ืองตน้ของของไหล พื้นฐานของไหลสถิต พื้นฐานจลศาสตร์ของไหล ลกัษณะการไหลของของไหลเช่น 
การไหลแบบราบเรียบและแบบป่ันป่วน 
 Fundamental concepts in thermodynamics; the first and second law of thermodynamics; basic 
concepts and basic properties of fluids; fundamentals of fluid statics; fundamentals of fluid dynamics; 
characteristics of fluids such as laminar and turbulent flow 
 
 
 
 
 



230-221 จลนพลศำสตร์วิศวกรรมเคมีและกำรออกแบบปฏิกรณ์  3((3)-0-6) 
 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 
 การใช้พื้นฐานอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ในการวิเคราะห์และออกแบบถงัปฏิกรณ์เคมี 
ชนิดของถงัปฏิกรณ์ ระบบปฏิกรณ์ถงัเด่ียวและหลายถงั ปฏิกิริยาแบบอุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี ถงัปฏิกรณ์
แบบเอกพนัธุ์และแนะน าถงัปฏิกรณ์แบบวิวิธพนัธุ์ 
 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 
reaction: homogeneous reactors and introduction to heterogeneous reactors 
 
230-241 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหลและอนุภำค 1(0-3-0) 
 Fluid Mechanics and Particle Laboratory 
 การทดลองทางกลศาสตร์ของไหล และอนุภาค ป๊ัม โบลเวอร์ กงัหนั ไซโคลน ถงักรอง 
 Experiments in fluid mechanics and particle; pump, blower; turbine, cyclone; filter 
 
230-242 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคมี 1     1(0-3-0) 
 Chemical Engineering Laboratory I 
 การออกแบบและทดลองเก่ียวกับ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และการถ่ายโอนความร้อน            
การหาเอนทัลปีในการระเหย การหาเอนทัลปีในการละลาย การน าความร้อน การพาความร้อน การ
แลกเปล่ียนความร้อน 
 Design and conduct experiments related to themodynamic properites and heat transfer; enthalypy 
of evapolation, enthalpy of solution, heat convection; forced conduction; heat exchanger 
 
230-301 เศรษฐศำสตร์และกำรประยุกต์ใช้                     3((3)-0-6) 
 Economics and Applications 
 แนะน าหลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ขอ้มูลดา้นบญัชีและงบการเงิน ค่าเงินท่ีเปล่ียนตามเวลา 
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับทางเลือกอ่ืนและการลงทุนในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
 Introduction to general economics; accounting data and financial statements; time value of 
money; economic evaluation for alternative selection and investment of chemical engineering processes 
 
230-304  คณิตศำสตร์วิศวกรรมเคมี 2 3((3)-0-6) 
 Mathematics in Chemical Engineering II 
 การหาค่าเหมาะสม การหาสมการถดถอย การออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ 
 Opimization; regression; experimental design and statistical analysis 



230-321 หลกัปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย 1  3((3)-0-6) 
 Unit Operations I 
 ทฤษฏีการแพร่ กฎขอ้ท่ีหน่ึงของฟิกส์ การท านายสัมประสิทธ์ิการแพร่ ทฤษฏีการถ่ายโอนมวล 
สัมประสิทธ์ิการถ่ายโอนมวล การประยุกต์การถ่ายโอนมวลและหลกัคิดในการออกแบบ การะเหย การท า
แหง้ การดูดซบั การตกผลึก  
 Theory of diffusion; Fick’s first law; prediction of diffusivities; mass transfer theories; mass 
transfer coefficient; mass transfer application and conceptual desgn, evaporation,  drying; adsorption, 
crystallization 
 
230-322 หลกัปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย 2 3((3)-0-6) 
 Unit Operations II 
 กระบวนการแยกสารโดยอาศยัสมดุลสถานะ และสมดุลเคมี หลกัการกลัน่ การกลัน่ทวิภาค  การ
กลัน่พหุส่วนประกอบ การดูดซึมก๊าซ การสกดัของเหลว-ของเหลว การชะละลาย 
 Separation process by phase and chemical equilibriums; principles of distillation; binary 
distillation; multicomponent distillation; gas absorption; liquid-liquid extraction; leaching 
 
230-330 ชุดวิชำกำรควบคุมส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 7((6)-3-12) 
               Module : Environmental Control and Safety in Chemical Engineering Operations   
 ผลกระทบของมลภาวะส่ิงแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม แหล่งและคุณลกัษณะของ
มลภาวะและของเสียอุตสาหกรรม วิธีการบ าบดัน ้ าเสีย อากาศเสีย และของเสียอนัตราย หลกัความปลอดภยั
และการควบคุมป้องกนัความสูญเสีย การแสดงถึงอนัตรายและการจดัการ การประเมินความเส่ียง หลกัการ
ของการบริหารความปลอดภยั ขอ้ก าหนดและกฎหมายความปลอดภยัระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18000  การออกแบบและทดลองในดา้น
ส่ิงแวดล้อมและวิเคราะห์ความปลอดภัยของกระบวนการ การหา บีโอดี ซีโอดี โลหะหนัก การดูดซับ 
ตะกอนตกจม 
 Impacts of environmental pollution; environmental quality standards; source and characteristics 
of pollutants and industrial wastes; treatment of wastewater, air pollution and harzardous wastes; principles 
of safety and loss prevention control; hazard identification and handling; risk assessment; principles of 
safety management; legislation and safety laws; environmental system management standard ISO 14001 ; 
occupational health and safety management system standard OHSAS 1 8 0 0 0 ; Design and conduct 
experiments in environment and process safety analysis; determination BOD, COD; determination of 
heavy metal; adsorption; flocculation 
 



230-331 กำรออกแบบอุปกรณ์ทำงวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
 Chemical Engineering Equipment Design 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   230-214 กำรถ่ำยโอนควำมร้อน 
 ข้อมูลในการออกแบบ เกณฑ์และมาตรฐานในการออกแบบเคร่ืองมือ วสัดุท่ีใช้ในการสร้าง               
การออกแบบระบบท่อในโรงงาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคุมของไหล เคร่ืองมือขบัเคล่ือนของไหล ถงั
ความดนั เคร่ืองมือในดา้นการถ่ายโอนมวล ความดนัลดของเคร่ืองมือ   
 Design information; standards and codes in equipment design; material of construction; design 
of process plant piping; fluid control instruments; fluid movers; pressure vessels;  mass transfer 
equipments; equipment pressure drop  
 
230-341 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคมี 2  1(0-3-0) 
 Chemical Engineering Laboratory II 
 การออกแบบและทดลองในดา้นกระบวนการแยกสารโดยอาศยัการถ่ายโอนมวลและความร้อน 
การท าแหง้ การผสม การระเหย การกลัน่ การสกดั การดูดซบัแก๊ส 
 Design and conduct experiments in separation process by heat and mass transfer; drying; mixing; 
evapolation; distillation; liquid-liquid extraction; liquid-solid extraction; gas adsorption 
 
230-343 สัมมนำวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
 Chemical Engineering Seminar 
 การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมเคมี การจดัการโปรเจค เทคนิคการ
น าเสนอ 
 Seminar: attendance and discussion on the topics related to chemical engineering; project 
management; presentation technic 
 
230-344 ทัศนศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรม                                                                     ไม่น้อยกว่ำ 40 ช่ัวโมง 
 Industrial Excursion 
 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ มีก าหนดระยะเวลา 5-10 วนั หรือ 40 ชัว่โมง 
 Industry plant visitrelated to chemical engineering field to increase knowledge and experience 
for period of 5-10 days or 40 hours 
 
 
 



230-345 เตรียมฝึกงำน 1((1)-0-2) 
 Pre Practical Training 
 การเตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพ การเขียนประวติัและแนะน าตนเอง การใชเ้คร่ืองมือดา้น
วิศวกรรมพื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ โปรแกรมการจ าลอง
กระบวนการ 
 Personal pre paration for cooperative; resume; self-introduction; fundamental industrial machine 
practice; computer aids for drawing; process simulation 
 
230-346 กำรฝึกงำน 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training 
 เง่ือนไข: ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 ขึ้นไป และได้เรียนผ่ำนรำยวิชำในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 65 หน่วยกติ 
 ฝึกงานดา้นวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ท่ีภาควิชาเห็นชอบ มีก าหนดระยะเวลาอย่างน้อย 8 
สัปดาห์ ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง  
 Training in chemical engineering in organization approved by the department at least 8  weeks 
not less than  320 hours    
 
230-421 บูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
 Integrtated Knowledge in Chemical Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 230-201 ดุลมวลและพลงังำน, 230-212 อุณหพลศำสตร์ 
 230-221 จลนพลศำสตร์วิศวกรรมเคมีและกำรออกแบบปฏิกรณ์ 
 และ 230-321 หลกัปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย 1 
 บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคมี รวมทั้งการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ การประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัส าหรับกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปิโตรเคมี พลงังานทดแทน 
อาหาร สมุนไพร ปาลม์น ้ามนั และ ยางพารา 
 Integrate knowledge of chemical engineering including simulation program environment and 
safety impact assessment using case studies related to area of petrochemical, renewable energy, food, herb, 
oil palm and rubber 
 
230-430  ชุดวิชำกำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและกำรจ ำลองกระบวนกำรวิศวกรรมเคมี 6((5)-3-10) 
               Module : Chemical Engineering Plant Design and Chemical Process Simulation 
 การบริหารและการจดัการโครงการแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กฎฮิวริสติกการ
พิจารณาด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยการพิจารณาเลือกใช้ระบบสาธารณูปโภคในการออกแบบ



โรงงาน การประมาณตน้ทุนอุปกรณ์และวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การจ าลองกระบวนการดว้ยโปรแกรม การ
ออกแบบเครือข่ายเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน การออกแบบให้เหมาะสมท่ีสุด รายงานการออกแบบ
กระบวนการในโรงงานเคมี การใช้โปรแกรมส าหรับจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและออกแบบ
หน่วยปฏิบติัการ 
                 Project administration and management; Concept and procedure for plant design; Heuristics 
rules; Environmental and safety considerations; Consideration of utilities use in plant design; Equipment 
cost estimation and Economic analysis; Process simulation by Aspen Plus; Heat exchanger network 
design; Optimum design; Process design project of a chemical plant; using process simulator program to 
simulate and design chemical unit operation 
 
230-431 พลวัตกระบวนกำรและกำรควบคุม  3((3)-0-6) 
 Process Dynamics and Control 
 การควบคุมกระบวนการเคมีและตวัแปร สมการทางคณิตศาสตร์ส าหรับระบบทางวิศวกรรมเคมี  
เทคนิคการหาผลเฉลย ฟังก์ชันถ่ายโอน พลวตัของระบบอนัดบัหน่ึงและสูงกว่า อุปกรณ์ในระบบควบคุม 
และการควบคุมอตัโนมติั ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั การตอบสนองและเสถียรภาพของระบบควบคุม การ
ตอบสนองของความถ่ี การออกแบบระบบควบคุม แนะน าระบบควบคุมขั้นสูง 
 Chemical 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 and automatic control system; feedback control; dynamic and stability of control 
system; frequency response; control system design; introduction to advance control systems 
 
230-442 โครงงำนวิศวกรรมเคมี 1 1(0-2-1) 
 Chemical Engineering Project I 
 ศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการในหัวขอ้เร่ืองของโครงการทางวิศวกรรมเคมี วางแผนการวิจยั 
เตรียมขอ้เสนอโครงการและการน าเสนอตามค 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 
 
230-443 โครงงำนวิศวกรรมเคมี 2 3(0-6-3)  
 Chemical Engineering Project II 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  230-442 โครงงำนวิศวกรรมเคมี 1 
 ท าการวิจยัตามแผนการทดลองท่ีไดอ้อกแบบไว ้สังเกตและวิจารณ์ผลท่ีได ้เตรียมการน าเสนอและ
บทความทางวิชาการตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  



 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 
 
230-444 เตรียมสหกจิศึกษำ 1((1)-0-2) 
 Pre-Cooperative Education 
 การเตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพ เช่น การเขียนประวติัและแนะน าตนเอง การสัมภาษณ์ 
และเคร่ืองมือส าหรับฝึกงานสหกิจ เช่น การใชโ้ปรแกรมในการเขียนแบบ ตารางการจดัการ  โปรแกรมการ
จ าลองกระบวนการ 
 Personal preparation for cooperative, resume, self-introduction, interview; tool for cooperative, 
computer aids for drawing, spread sheet, process simulation 
 
230-445 สหกจิศึกษำ                                           6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 เง่ือนไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 ที่เรียนตำมแผนสหกิจศึกษำต้องผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำ 230-
444 เตรียมสหกิจศึกษำและได้เรียนรำยวิชำอ่ืนๆ ตำมหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตสำขำวิศวกรรมเคมี 
จ ำนวน 65 หน่วยกติแล้ว 
 ฝึกงานดา้นวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ท่ีภาควิชาเห็นชอบ มีก าหนดระยะเวลาอย่างนอ้ย 16 
สัปดาห์ ประเมินผลการท างานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน 
นกัศึกษาตอ้งน าเสนอปากเปล่าและจดัท ารายงานสรุปผลการท างานฉบบัสมบูรณ์ให้กบัสถานประกอบการ
และอาจารยท่ี์ปรึกษา   
 Training in chemical engineering in organization approved by the department for a period not 
less than 16 weeks; 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   
 
230-451 วิศวกรรมกำรกดักร่อน  3((3)-0-6) 
 Corrosion Engineering 
 ทฤษฎีของการกดักร่อน เคมีไฟฟ้า โลหะวิทยา สมบติัของวสัดุ อิทธิพลแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กดักร่อน ชนิดและปัจจยัของการกดักร่อน วิธีการทดสอบการเกิดและอตัราการกดักร่อน การป้องกนัและ
ควบคุมการกดักร่อน 
 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 
 



230-452 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3((3)-0-6) 
 Petrochemical Technology     
 แนะน าหลกัการพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ก าเนิดของน ้ ามนัปิโตรเลียม
การส ารวจคน้หาและขุดเจาะน ้ ามนัดิบ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ของโรงกลัน่น ้ ามัน ขั้นตอนการผลิตน ้ ามัน
ส าเร็จรูปจากน ้ ามนัดิบวิธีการทดสอบคุณภาพน ้ ามนั การกลัน่แยกและหน่วยการเปล่ียนแปลงโมเลกุลของ
น ้ามนั โรงแยกแก๊สธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
 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 
 
230-453 เทคโนโลยีแก๊สธรรมชำติ 3((3)-0-6) 
 Natural Gas Technology 
 สมบัติทางเคมีและกายภาพของแก๊สธรรมชาติและสารประกอบอ่ืนๆท่ีปะปนในแหล่งแก๊ส
ธรรมชาติ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบติัการในหน่วยผลิต สมดุลระหวา่งวฏัภาค การค านวณสมดุลวฏัภาค
ของไหล ระบบวฏัภาคของน ้ า-ไฮโดรคาร์บอนและกระบวนการดีไฮเดรชนัของแก๊สธรรมชาติ กระบวนการ
แยกสารปนเป้ือน การก าจดัแก๊สกรด การควบคุมจุดน ้าคา้งเพื่อน 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 
 
230-461 นวัตกรรมของกระบวนกำรอบแห้งอำหำรและวัสดุชีวภำพ 3((3)-0-6) 
 Innovations of Food and Biomaterial Drying Process  
 ภาพรวมของกระบวนการการถนอมอาหารและการแปรรูปทฤษฏีและหลกัการทาง เคมีอาหาร
หลักการอบแห้งของอาหารและวสัดุชีวภาพและนวตักรรมการควบคุมจุลชีวภาพการประเมินและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติของสมบติัทางประสาทสัมผสั แหล่งพลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทนท่ีย ัง่ยืน
ในการลดความช้ืนส าหรับอุตสาหกรรมเคมีอาหาร ไดแ้ก่ การส่งผ่านความร้อนดว้ยการน า การพา และการ
แผ่รังสี เทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่รวมทั้งเทคนิคการเพิ่มความสามารถในการสกดัสารประกอบระหว่างเซลล์
และปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของอาหารและวสัดุชีวภาพ 
 Overview of processes for preserving and transforming food; theory and food chemistry; 
principle of drying in foods and biomaterial using innovation technologies; microbial control, evaluation 
and statistical data analysis of sensory properties; sustainable energy and renewable energy resources in 



dehumidification of food chemistry industries such as conductive; convective and irradiative heat transfer; 
emerging technologies including technique's ability to enhance extraction of intracellular compounds and 
improved physical and chemical properties of foods and biomaterial 
 
230-462 เทคโนโลยีเอทำนอล   3((3)-0-6) 
 Ethanol Technology 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเช้ือเพลิงจากพืช แนะน าวตัถุดิบ กระบวนการผลิต โดยเนน้เทคโนโลยีการ
ผลิตเอทานอลดว้ยกระบวนการทางชีวเคมี การน าไปใช้ประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้เอทานอล แนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมเอทานอล 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 
 
230-463 ปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วยทำงอำหำร   3((3)-0-6) 
 Food Unit Operations 
 เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจกบัประเภทอาหารต่างๆ ปฎิกิริยาเคมีต่างๆ รวมถึงกระบวนการแปร
รูปอาหาร เพื่อน าไปสู่การออกแบบ และพัฒนานวตักรรมอาหารและ กระบวนการแปรรูปท่ีเก่ียวข้อง                          
ซ่ึงตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และความทนัสมยั 
 To study and understand different types of foods, chemical reactions in food systems, as well as 
food processing systems in order to be able to develop new and innovative food product that meet the 
consumer needs and trends. 
 
230-471 เทคโนโลยีและกำรจัดกำรพลงังำน 3((3)-0-6) 
 Energy Technology and Management 
 ศึกษาสถานการณ์การใช้พลงังานในโลกและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงการใช้พลงังาน นโยบาย
แผนพฒันาพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือกในประเทศไทย ความรู้พื้นฐานของแหล่งพลงังานจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล ไดแ้ก่ ปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเช้ือเพลิงสังเคราะห์ แหล่งพลงังานทดแทน 
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน ้ า พลังงานชีวมวล พลังงานทางเลือกได้แก่ พลังงาน
นิวเคลียร์ เทคโนโลยพีลงังานและการจดัการพลงังาน รวมถึงการประยุกตใ์ชง้านระบบพลงังานรูปแบบต่าง 
ๆ และการจดัการพลงังานส าหรับแหล่งพลงังานแต่ละรูปแบบ 
 Study world energy uses situation and trends to change of energy use; Alternative Energy 
Development Plan of Thailand (AEDP); Basic principle of energy resources from fossil such as petroleum, 
coal, natural gas, synthetic fuel gas; Renewable energy resources such as solar energy, wind energy, 



hydropower, biomass energy; Alternative energy such as nuclear energy; Energy technology and energy 
management including to application of various energy system and energy management for each energy 
resources 
 
230-472 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกระบวนผลติ 3((3)-0-6) 
 Process Safety Management   
 ขอ้ก าหนดของการจดัการความปลอดภยั ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของกระบวนการผลิต สารเคมี 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการผลิต การสืบสวนอุบัติการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการผลิต 
 Requirement of process safety management; process safety information; chemical; technology, 
equipment; process hazard analysis; incident investigation 
 
230-473 เทคโนโลยีกำรควบคุมมลพษิทำงอำกำศส ำหรับแก๊สและฝุ่นละออง 3((3)-0-6) 
 Air Pollution Control Technology for Gaseous and Particulate Emissions  
 ทฤษฎีและหลกัการในการด าเนินการ รวมถึงการน าไปใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมสภาวะมลพิษ
ของอากาศ เช่น ถงัตกจม ตวัดกัจบัฝุ่ น ตวัผา้กรอง เคร่ืองจบัอนุภาคให้ตกตะกอนดว้ยไฟฟ้าสถิตย์  เคร่ืองดกั
จบัอนุภาคในก๊าซให้รวมตวัดว้ยน ้ า คอลมัน์ดูดซับ เคร่ืองควบแน่น เตาเผา และหอดูดกลืน ปัจจยัท่ีส่งผลใน
การเลือกชนิดของอุปกรณ์ควบคุม การประเมินค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์ควบคุม 
   Principles, operations and applications of air pollution control devices; settling chamber; 
cyclone; fabric filter; electrostatic precipitator; wet collector; adsorption column; condenser; incinerator 
and absorber;  factor affecting control equipment selection; estimating cost for air pollution control devices 
 
230-474 กำรส่ือสำรทำงวิศวกรรม 3((1)-6-2) 
 Engineering Communication  
 การรายงานทางวิศวกรรม คอนเซพทข์อ้เสนอโครงงาน การน าเสนอโครงงาน การโน้มน้าวจูงใจ
โครงงาน 
 Engineering report; concept project proposal; project presentation; project pitching 
 
230-481 กำรประยุกต์คอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกรเคมี 3((3)-0-6) 
 Computer Applications for Chemical Engineers   
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณดา้นอุณหพลศาสตร์ การอนุรักษ์มวลและพลงังาน 
จลนพลศาสตร์ สมบติัการถ่ายโอนมวล ความร้อน และโมเมนตมั การวิเคราะห์ขอ้มูลในการท ารีเกรสชนั 



 Computer application for Calculation in thermodynamics; conservation of mass and energy; 
kinetics; transport phenomena of mass, heat and momentum; data regression analysis 
 
230-482 กำรจ ำลองปรำกฏกำรณ์พลศำสตร์ของไหลและกำรถ่ำยเทควำมร้อน 3((3)-0-6) 
 Fluid Dynamics and Heat Transfer Phenomena Simulations  
 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ สร้างแบบจ าลอง และแกไ้ขปัญหาพลศาสตร์
ของไหลและการถ่ายเทความร้อนทางวิศวกรรมเคมี ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมสภาวะคงตวั และสภาวะ
ชั่วครู่ ตลอดจนการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆทางวิศวกรรมเคมี เช่น อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน และถัง
ปฏิกรณ์ 
 Using the commercial software for analysis; formulation of mathematical models and solving the 
fluid dynamics and heat transfer problems in chemical engineering for steady and transient behavior; 
design the equipment for chemical engineering such as heat exchanger and reactors 
 
230-491 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมเคมี 1  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Chemical Engineering I 
 หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as arranged by the Department approved by 
the faculty committee 
 
230-492 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมเคมี 2 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Chemical Engineering II 
 หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as arranged by the Department approved by 
the faculty committee 
 
230-493 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมเคมี 3 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Chemical Engineering III 
 หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as arranged by the Department approved by 
the faculty committee 



230-494 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมเคมี 4 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Chemical Engineering IV 
 หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Current topics of interest in chemical engineering as arranged by the Department approved by 
the faculty committee 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เปิดสอนโดยสำขำวิชำ/คณะอ่ืน 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World 
 พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรมเส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การท าง าน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200-112   คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer 
 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง 
อนุพนัธ์ของฟังกช์นั การประยกุตข์องอนุพนัธ์ ปริพนัธ์ของฟังกช์นั การประยกุตข์องปริพนัธ์ 
 Mathematics in engineering; mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; 
derivatives of functions; applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 
 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer 
 ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนท่ี งาน
และโมเมนต ์อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
 Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work 
and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 
 
 
 



200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer 
 สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  
กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์ ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, liguid   and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและ
ก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตัวประกอบกาลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส 
ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า 
แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical components; Ohm’s law and 
Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; power factor correction; 
single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to electric machinery; electric 
generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงท่ีตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยุกตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing 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; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 



200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing 
 ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใชก้ารเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ
บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดัการก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม  
 The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
225-452   กำรจัดกำรธุรกจิส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship  
 ประเภทของผูป้ระกอบการ การประเมินศักยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การค้นหาแนวคิด
ธุรกิจ  การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การจดัท าแผนธุรกิจ การบริหารการผลิต การตลาดและการเงินส าหรับ
ผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์
จริงของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม การติดตามพฤติกรรมการท างานของ
ผูป้ระกอบการ 
 Type of entrepreneur; entrepreneurship appraisal; business idea generation; business opportunity 
analysis; business model canvas; production management; marketing and finance for entrepreneur; 
business ethics; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with 
industrial partners; job shadowing of entrepreneur 
 
226-232 กำรจัดกำรกำรผลติและกำรเพิม่ผลผลติ    3((3)-0-6)  
 Manufacturing Management and Productivity 
 โครงสร้างขององค์กรในการบริหารโครงการ ระบบการด าเนินงาน การจดัการการด าเนินงาน      
กลยุทธ์การด าเนินงาน การวางแผนโครงการ การเลือกสถานท่ีตั้ งโรงงาน การควบคุมและด าเนินการ
โครงการ การประเมินผลโครงการและการส่งมอบงาน เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการบริหารโครงการ 
แนวความคิดเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง ระบบขอ้มูลและขั้นตอนปฏิบติังานการซ่อมบ ารุง ตน้ทุนในการซ่อม
บ ารุง การวางแผนและจดัล าดบังานซ่อมบ ารุง การวดัและประเมินผลงานซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงแบบทวีผล
ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและแนวคิดการจดัการเพิ่มผลผลิตส าหรับอุตสาหกรรมผลิต 
 Organization profile in project management, operation system, operation management, operation 
strategy, project planning, factory allocation, project control and operation, project evaluation and 



delivery; maintenance concept, maintenance work flow and data, maintenance cost, maintenance planning 
and scheduling, total productive maintenance; applying theory and productivity in industrial manufacturing 
 
226-334 กำรจัดกำรกระบวนกำรผลติและกำรด ำเนินงำน 3((3)-0-6)  
 Production and Operation Management 
 ระบบการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์และกรรมวิธีการผลิต การค านวณจ านวนและก าลงัของ
เคร่ืองจกัร การค านวณก าลงัคน ความสัมพนัธ์ของกิจกรรม การไหล และพื้นท่ีการผลิต การจดัดุลสายงาน
การผลิต ประเภทพื้นฐานของผงัโรงงานและการวางผงัโรงงาน เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารสินคา้คงคลงั 
การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุนและก าไรในอุตสาหกรรม การ
จดัล าดบัการผลิต ความรู้เบ้ืองตน้ของระเบียบวิธีการวิจยัการด าเนินงานในการแกปั้ญหาวิศวกรรมการผลิต
ในปัจจุบนั โดยเนน้การใชก้ารโปรแกรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 Manufacturing systems; product and process analysis; machine selection and load calculation; 
manpower requirement; activity, flow and space relationships; assembly line balancing techniques; basic 
types of layout and plant layout; forecasting techniques; Inventory management; material requirement 
planning; analysis of cost and profit in industry and service; scheduling; basic concept of operation 
research for manufacturing problems by using computer programming 
 
226-335 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรขนถ่ำยวัสดุ          3((3)-0-6)  
 Logistics Management and Material Handling 
 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการ
คลงัสินคา้ การออกแบบคลงัสินคา้ ความหมายและความสัมพนัธ์ระหว่างโลจิสติกส์และระบบการขนถ่าย
วสัดุ อุปกรณ์การขนถ่ายวสัดุ หน่วยการขนถ่ายวสัดุ ระบบการขนถ่ายและการจดัเก็บวสัดุแบบอตัโนมติั 
 Logistics and supply chain principle; warehouse management, warehouse design; definition and 
relation between logistics and material handling system; material handling equipment; material handling 
function; automatic material handling and storage system 
 
226-437 กำรจัดกำรโรงงำนดิจิทัล    3((3)-0-6)  
 Digital Factory Management 
 การจดัการโรงงานดิจิทลั ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบด้านดิจิทลัภายในโรงงาน เทคโนโลยี
ผสมผสานเสมือนจริง แผนภาพกระแสข้อมูลส าหรับโรงงานดิจิทัล โครงงานกรณีศึกษาภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 Digital factory management; basic knowledge and components of digital factory; augmented 
reality technology; data flow diagram for digital factory, industrial case study 



237-111 วัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4) 
 Engineering Materials 
 ศึกษาโครงสร้าง สมบติั กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิ
เมอร์ เซรามิก  วสัดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอ่ืนๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวสัดุ การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ 
 Study of structures, properties, production processes and applications of engineering materials 
i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials, other materials, phase diagrams, 
mechanical properties and materials degradation 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
กลุ่มสำระท่ี 1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชนเพ่ือนมนุษย์ 
001-102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ียั่งยืน  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’ s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’ s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
 
388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Health for All 
 หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณจ าลอง 
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยัแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 
 
 
 



230-001  ประโยชนเพ่ือนมนุษย์ 1 ((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชนเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
 The integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 
 
กลุ่มสำระท่ี 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 
895-001  พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society 
 
950-102  ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
 การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับและ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค์การใช้
ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative  problem-solving; living in diversity 
 
กลุ่มสำระท่ี 3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
 การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า 
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
 
 



กลุ่มสำระท่ี 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล 
กลุ่มสำระท่ี 4.1 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน 
315-201  ชีวิตแห่งอนำคต  2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังาน
สะอาดเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 
820-100  รักษ์โลก รักษ์เรำ  2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us 
 หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรคท์นัสมยัและยัง่ยนื 
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in 
the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising 
with up-to-date edutainment for young generation 
 
200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love 
 สถานการณส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัสถานการณการใช้น ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณอากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life; current situation of air pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
142-121  โลกแห่งอนำคต  2((2)-0-4) 
 The Future Earth 
 ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์กาวกระโดดทางเทคโนโลย ีและผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคม
ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา
โลก ปัญหาสังคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 



 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human lifeand modern 
society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
 
472-115  ฉันต้องรอด  2((2)-0-4) 
 Survival 101 
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกัน เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเอง
จากภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations 
such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn   self-defensive to protect from 
crime; and apply the knowledge in daily life 
 
กลุ่มสำระท่ี 4.2 กำรรู้ดิจิทัล 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภยัฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยุกต์ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชนัในคลาวด์
คอมพิวต้ิง เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 
200-107  กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล  2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital Life 
 แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ , การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to programapplications 
for 21st century skills 
 
 
 



142-225  ปัจจัยท่ี 5 2((2)-0-4) 
 The 5th need 
 ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุคดิจิทลั กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสังคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
 The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
 
472-113  ดำบสองคม  2((2)-0-4) 
 Black and White 
 ตระหนักและรู้เท่าทันส่ือสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่ือดิจิติลเพื่อ
สร้างสรรคส์ังคมและรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 
 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social 
media; understand the disadvantage from using social media 
 
กลุ่มสำระท่ี 5 กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
กลุ่มสำระท่ี 5.1 กำรคิดเชิงระบบ 
315-202  กำรคิดกบักำรใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
895-011  กำรคิดเพ่ือสร้ำงสุข  2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความคิดกบัความสุข รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์และการประยุกตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working 



895-012  กำรคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวิต 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
142-124  กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving 
 ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem solving 
steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical 
thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
 
472-114  กบนอกกะลำ  2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง  
แผนผงัความคิด การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing 
 
กลุ่มสำระท่ี 5.2 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
322-100  ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
 



895-010  กำรคิดกบัพฤติกรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 
 
142-129  คิดไปข้ำงหน้ำ  2((2)-0-4) 
 Organic Thinking 
 การคิดวิเคราะห์การสันนิษฐานและการสมมติ ของสมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การ
ค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เช่ือมโยง และการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การเพิ่มมูลค่า 
 Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and 
creating things; value adding 
 
472-118  เงินในกระเป๋ำ 2((2)-0-4) 
 Pocket Money 
 ความส าคัญของการออมเงิน การตั้ งเป้าหมายการออมวางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
 The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case 
 
กลุ่มสำระท่ี 6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
890-001  สรรสำระภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Essential English 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐาน
การฟังพูด อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
 Everyday English 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคัญและ
รายละเอียดไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 



 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 
890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณและส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 
890-004  ภำษำองักฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลัการพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 
890-005  ภำษำองักฤษเชิงวิชำกำร  2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
กลุ่มสำระท่ี 7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
กลุ่มสำระท่ี 7.1 สุนทรียศำสตร์ 
895-020  ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice; playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 



895-021  ร้อง เล่น เต้นร ำ  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
 เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance; Kieo Khao Song; TenKam 
Ram Khieo Song; Ngu Kin Hang Song 
 
895-022 จังหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 
895-023  กตีำร์ 1((1)-0-2) 
 Guitar 
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024  อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
 Ukulele 
 อูคูเลเล่ ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025  ฮำร์โมนิกำ  1((1)-0-2) 
 Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์
โมนิกาเพลงสมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
 



895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษยภ์าพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 
895-027  อรรถรสภำษำไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
 ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้ตาม
วตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895-028  กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
 วาดเส้นจากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
340-162  สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
 แสง สี และเงา; การจดัองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย ์สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร 
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
061-001  ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับนาฏศิลป์ไทยการแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทยเพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทยการแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 



 General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai 
dance movements; Thai dance performances 
 
472-116  ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื้นท่ีในทอ้งถ่ินเพื่อแลกเปล่ียนพูดคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
 Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders 
 
142-234 โลกสวย  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพื้นฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของ
ทศันคติบวก การเรียนรู้และซึมซบัความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้น
ต่างๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know 
yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; 
searching for inspiration and spirit; peaceful coexistence 
 
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย  1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ดว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ  
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 
142-136  ป้ันดินให้เป็นดำว 1((1)-0-2) 
 Sculpture 
 การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่าง ๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่ นเรียนรู้การใชว้สัดุ
และเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้พื้นฐานดา้นงานป้ันเพื่อต่อ
ยอดต่อไป 



 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how 
to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works 
through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of 
sculpture program 
 
142-137  ใคร ๆ กว็ำดได้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน กางลงแสงเงา การ
วาดรูปร่างมนุษย ์
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures 
 
142-138  มนต์รักเสียงดนตรี  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
 การศึกษาประวติัศาสตร์ ลกัษณะ องคป์ระกอบ ผูป้ระพนัธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการพฒันาทกัษะ
การฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก 
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical 
elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and 
representative musical compositions 
 
142-139  ท่องโลกศิลปะ  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art 
 ศาสตร์แห่งทศันศิลป์การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด ำ  1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกบัวิถีชีวิตประจ าวนั 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
 
 
 



กลุ่มสำระท่ี 7.2 กฬีำ 
895-030  ว่ำยน ้ำ  1((1)-0-2) 
 Swimming 
 การเคล่ือนไหวกบัว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 

895-031  เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
 

895-032  บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 

895-033  กรีฑำ  1((1)-0-2) 
 Track and Field 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895-034  ลลีำศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance 
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social danceactivities 
for health promotion and social skills in daily life 



895-035  เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 
895-036  ค่ำยพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่ายกิจกรรมค่าย การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช้ 
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 
895-037  แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
 Badminton 
 การเคล่ือนไหวกับแบดมินตัน กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing; badminton activities; application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038  เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 
895-039  กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
 วตัถุประสงคค์ุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักายการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 



 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physicalfitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
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