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วัตถุประสงค     

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมเคมี ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ

การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

สังคมอยางตอเนื ่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดาน

วิศวกรรมเคมี พรอมทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมเคมี ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ

และเครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร 

การเรียนรู และการปฏิบัติงาน  

7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ    

8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการ

ทางดานธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได   
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โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

9 

9 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 101 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 33  33 

 1 (ไมนับหนวยกิต) 1 (ไมนับหนวยกิต) 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 59 56 

2.3 กลุมวิชาเลือก 9 6 

2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

 - ฝกงาน 1 (ไมนับหนวยกิต)  

 - สหกิจศึกษา  6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา 6 

 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      30   หนวยกิต 

        นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวชิา

ดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา                      12   หนวยกิต 

          นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 

3(3-0-6) 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 

3(3-0-6) 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

3(3-0-6) 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  

English IV 

3(3-0-6) 
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(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                         9  หนวยกิต  

           นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวชิาในกลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จาํนวน 9 หนวยกิต  

ทุกรายวชิาดังตอไปนี ้ 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

Work Preparation and Continuing Self-development 

3(3-0-6) 

  GE 153 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน                                                                    

Community Ways of Life and Community Learning 

3(1-6-4) 

   

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                      9   หนวยกิต                      

            นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน  

9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                              

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซีด ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD 

3(2-2-5) 

  GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

 

3(2-2-5) 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   101 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  33 หนวยกิต 

            นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 
Calculus for Engineering I 
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SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  
   

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 9 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

 
 

 
 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                         59 หรือ 56   หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมเคมี  22  หนวยกิต 

            นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเคมี ทุกรายวิชาตอไปนี้ 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

EN 414 106     การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม                                                    3(3-0-6) 

 Design of  Engineering Experiments  

EN 712 000 ดุลมวลสารและพลังงาน 

Material and Energy Balances 

3(3-0-6) 
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**EN 712 005 การใชเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเคมี 

Chemical Process Instrumentation 

3(3-0-6) 

*EN 712 104 หลักมูลการถายเทโมเมนตัม ความรอน และมวลสาร 

Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer 

3(3-0-6) 

 

 *EN 712 105      อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 1 

Chemical Engineering Thermodynamics I   

3(3-0-6) 

**EN 712 209 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี 

Chemical Industrial Processes 

3 (3-0-6) 

*EN 712 402 เคมีอุตสาหกรรมที่จําเปน 

Essential Industrial Chemistry 

1(1-0-2) 

 

 

วิชาชีพวิศวกรรมเคมี                                                                        37 หรือ 34  หนวยกิต 

          นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

- นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเคมีทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่า

กวา 2.00 โดยการคิดคาคะแนน G.P.A. Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแตละ

รายวิชาในกลุมวิชาชีพวศิวกรรมเคมี  และ 

- สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 714 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 714 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี และ EN714 999 

โครงการวิศวกรรมเคมี  

*EN 712 106 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics II  

**EN 713 002 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี  

และกระบวนการดานสิ่งแวดลอม                                                    

3(3-0-6) 

 
Safety Management in Chemical Industry and 

Environmental Process 

 

**EN 713 003      พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม                                                        3(3-0-6) 

 Process Dynamics and Control  

**EN 713 004 การสรางแบบจําลองและการจาํลองกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Modeling and Simulation  

EN 713 200 หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Momentum Transfer  

EN 713 201     หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Heat Transfer  
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EN 713 202     หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Mass Transfer  

**EN 713 206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Cost Estimation  

*EN 713 304     ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Laboratory I  

*EN 713 305     ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Laboratory II  

EN713 400     จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ 3(3-0-6) 

 Chemical Kinetics and Reactor Design  

*EN 714 306     ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Laboratory III  

*EN 713 762 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                                                                                 1(0-3-2) 

 Seminar in Chemical Engineering  

**EN 714 208     การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Plant Design  

EN 714 998     การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                                                                      1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Pre-Project  

EN 714 999     โครงการวิศวกรรมเคมี                                                                                   2(0-6-3) 

 
Chemical Engineering Project 

 

 

(3) กลุมวิชาเลือก                                               ไมนอยกวา  6  หรือ 9 หนวยกิต 

            นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปดเพิ่มเติมภายหลัง 

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 714 785 

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี อยางนอย 6 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 713 796 

การฝกงาน อยางนอย 9 หนวยกิต 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมเคมี 

**EN 713 104 เคมีฟสิกสและเคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 

 Physical and Analytical Chemistry  

EN 713 203   การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเคมี                                                     3(3-0-6) 

 Computer Applications in Chemical Engineering  

**EN 713 207 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) 

 
Separation Technology 
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EN 713 401      การเรงปฏิกิริยาข้ันแนะนํา                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Catalysis  

EN 713 500      เทคโนโลยพีอลิเมอร                                                                                     3(3-0-6) 

 Polymer Technology  

EN 713 501      เทคโนโลยีการกัดกรอน                                                                                 3(3-0-6) 

 Corrosion Technology  

EN 713 502 วัสดุประกอบและการออกแบบผลติภัณฑ 3(3-0-6) 

 Composite and Product Design  

EN 713 503 การหอหุมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Encapsulation    

EN 713 600 เทคโนโลยีเคมีไฟฟาสําหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Electrochemical Technology for Chemical Engineering  

EN 713 601      เทคโนโลยปีโตรเลียม                                                                                    3(3-0-6) 

 Petroleum Technology  

EN 713 602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

EN 713 603 พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Alternative fuels and renewable energy technologies  

EN 713 774      หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                                                                     3(3-0-6) 

 Special Topics in Chemical Engineering  

EN 713 800 วิศวกรรมชีวเคมีข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6) 

                  Basic Biochemical Engineering  

**EN 713 803     วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemical Engineering  

EN 713 802      การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี                                              3(3-0-6) 

 Air Pollution Control in Chemical Plant  

วิชาเลือกวิศวกรรมอ่ืนๆ 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 
Rolling Stock Engineering 

 

 

http://www.sci.tu.ac.th/curri/curri03_14/curri03_05.html
http://www.sci.tu.ac.th/curri/curri03_14/curri03_05.html
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EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

  Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

EN 412 100      การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

EN 412 300     การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

EN 412 500     กระบวนการผลิต                                                                          3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

EN 414 108      การจัดการทางวิศวกรรม                                                                              3(3-0-6) 

 Engineering Management  

EN 414 112      วิศวกรรมคุณคา                                                                                        3(3-0-6) 

 Value Engineering  

EN 613 403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution Prevention 

3(3-0-6) 
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**EN 613 404 ระบบสิง่แวดลอมและการจัดการ 

Environmental Systems and Management 

3(3-0-6) 

EN 614 103 การจัดการคุณภาพนํา้ 3(3-0-6) 

 Water Quality Management  

EN 614 504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 3(3-0-6) 

 Environment and Energy  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 

(4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                                        1 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้

EN 713 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN 714 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี 6 

 Cooperative Education in Chemical Engineering  
 

 

 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ให น ักศ ึกษาลงทะเบียนเร ียนรายว ิชาเล ือกเสร ีท ี ่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
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1.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื ้นฐานของการทํางาน ทักษะการเร ียนรู  ใน

ศตวรรษที ่ 21 ทักษะการเรียนรู ด วยตนเอง การประยุกตใช

คอมพิวเตอรเพื ่อการเรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลัก

พื้นฐานความปลอดภัย ทักษะการตั้งคําถามและจดบันทึก ทักษะ

ความคิดสรางสรรค ไคเซนในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม 

เทคนิคการนําเสนอผลงาน ทักษะการแกไขปญหา  

 Basic description of work, 21st century learning skill, 

self-paced learning, introduction of computer for learning, 

quality management system in organization, priciples of 

safety, inquity skill, noting skill, creative thinking skill, 

kaizen in education, team work skill, presentation 

technique, problem solving skill  

 

   

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะ

สมดุล การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง

กลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 

  Statics concept, force system and resultant, 

equilibrium, fundamental structural analysis, friction, 

centroid, principle of virtual work and introduction to 

dynamics 

 

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพ

ฉาย การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพ
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รูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

  Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic 

computer-aided drawing 

 

   

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮาร ดแวร 

องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลง

ขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การ

ออกแบบและระเบียบวิธีการพฒันาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบ

จากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลพื้นฐาน การ

นําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ 

สายอักขระและแฟมขอมูล 

 

  Computer concepts: evolution of computer, 

computer system concepts, hardware components, 

software components, hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, data into 

information transforming, computer data processes, 

program design and development Methodology, top-

down design approach, program flowchart, high level 

language programming, high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 

output, control structures, functions, arrays, strings and 

files 
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*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                               ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

วิเคราะหอันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิง

สรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและ

การตรวจสอบ           

 

  Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard 

analysis, specification creation, creative design, 

conceptual design, prototype design and verification 

 

   

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  กระบวนการบมเพาะจิตว ิญญาณผู ประกอบการ การ

ประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของ

ผูประกอบการที่ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที ่ดีในการ

ทํางานและการเปนผู ประกอบการที ่ดี หลักการสรางแรงจูงใจ

ภายในและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสราง

ทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   

หลักมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนาํ  

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับ

การทํางาน  หลักในการประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสราง

แนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสูความสําเร็จของ

ผู ประกอบการ  องคความรู ในการประกอบธุรกิจเบื้องตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  การ

ฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

  Process of entrepreneurial spirit incubation, 

evaluation of one’ s own potential, characteristics and 

spirit of good entrepreneurs, principles for the 
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development and enhancement of good value in working 

and being good entrepreneurs, internal self- motivation 

and self-confidence, principle for reinforcing attitudes and 

positive thinking to improve work performance, principles 

of human relation and teamwork, enhancement of 

leadership, Buddhism related to work, ethics and morals 

of entrepreneurs, corporate social responsibility ( CSR) , 

development of creative and innovation skills, creation of 

new business ideas and opportunities and tips for 

entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

plan, practice work for developing entrepreneurial skills 

   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการ

ใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

 

  Relationship among structures production 

processes applications of main groups of engineering 

materials, phase equilibrium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การ
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คิดเชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสมัยใหม การเขียนประวัติและ

จดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization 

and management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational 

health and safety, creating motivation, critical and 

creative thinking, innovation development, modern 

information and communication technology, writing of 

curriculum vitae and application letter, report writing and 

presentation, personality development for leadership 

 

 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ประวัต ิและวิว ัฒนาการของระบบขนสงทางราง การ

วางแผนนโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการ

เดินทางและการใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบ

ขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน 

สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัว

รถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การ

เดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสง

ทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

  History and evolution of rail transport system, 

policy planning, project development, forecast of travel 

demand and using rail transport, project management in 

rail transport system, railway track structure, bogies and 

motive power, railway station, railway electrification 

system, electrical system in rolling stock, signaling system 

and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 
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EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั ้นแนะนํา 

กลไกการสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับราง

รถไฟ การหลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอ

และราง ระบบแพนโทกราฟ ระบบล ูกป น ระบบตัวลดการ

สั ่นสะเทือน ระบบเกียร และการสงกําล ัง องคประกอบของ

เคร่ืองยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 

  Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel-rail contact, lubrication in rail 

wheel, surface damage mechanism in rail wheel, 

pantograph system, brake system, damper suspension 

system, gear and transmission system,  components of 

diesel engine and machine condition monitoring 

 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  วิศวกรรมลอเล ื ่อนขั ้นแนะนํา ส วนประกอบที ่ส ําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว 

(รางและเบรก) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับ

นํ้าหนัก ระบบเบรกและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิด

การออกแบบพื ้นฐาน การบํารุงรักษาและการติดตาม ระบบ

ลอเลื่อน 

 

  Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail 

vehicle dynamics ( traction and brake) , wheel and rail 

contact, comfort ride, bogie, suspension, brake system 

and rail coach body, rolling stock monitoring, 

maintenance and basic design concept are introduced 
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EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติส ัญญาณและ

ควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณและควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ กับระบบ

อาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

ที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคา

และรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการ

ควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณตัิสัญญาณบนรถไฟและ

นอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและ

การเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

  Introduction to transport system, overview of 

signaling system and controlling for train, automatic train 

protection, standard related to signaling system and 

traffic control, signaling system for mass rapid transit, 

urban train, inter-city train and high speed train, the shunt, 

mechanical railroad switch, light signal, interlocking 

system, train control system, signaling system inside and 

outside the train, signaling system diagram, planning, 

design and technology selecting and suitable signaling 

system  

 

 

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ความเป นมาของระบบรางท ั ้ ง ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย 

กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณ

ผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การ

วิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 
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  History of rail transport system in Thailand and 

foreign countries, railway system with urban 

development and land utilization, commerce and 

economic characteristics of railway system, policy, law, 

railway organization management and administration, 

forecast of passenger and merchandise demand, 

determination of train fares structure, feasibility study and 

analysis in railway system project, joint venture and 

impact of railway business operation 

 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การ

จัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

  Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั้นแนะนํา 

ลอเลื่อนขั้นแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอ

ทางรถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟ

ชานเมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ 

ความเสถียรของทางที่ใชรางเชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

    Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving,  stop 
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effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 

 

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพ

และความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัว

รถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง 

ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความ

สะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance 

plants, tools and equipments, quality and safety in 

maintenance, case study in auxiliary systems on rolling 

stock, rolling stockpower systems, rail track system and 

station, railroad switching, signaling and communication 

system in electrical system, facilities 

 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลาก

จูงรถไฟมอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลย

ปองกันและระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรบัระบบ

ไฟฟาสําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผล

และการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of 

railway electrification, DC railway power supply system, 

AC traction power system, principle and design of 
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protective relay and grounding system, computer 

simulation of railway electrification, power quality, 

supervisory control and data acquisition (SCADA), auxiliary 

power supply system and maintenance 

 

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั้นแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐาน

ของมอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคลื ่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร

กระแสไฟสล ับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทาง

พลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรง

แมเหล็กในการเคลื่อนที่  

 

  Introduction to infrastructure, railway 

electrification, overview of railway traction systems, basic 

physics of DC traction motor and AD traction motor, 

velocity control for DC motor and AC motor drive system, 

mechanical brake system, dynamic and regenerative 

braking system, magnetically levitating technology 

 

 

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

  ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ 

รีเลย สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอล

โทรลเลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, Role of automation, 

Industrial Applications, Automation Components, Relays, 

Switches, Sensors,  Actuators, Programmable logic 

controller (PLC) and Industrial internet of things (IioT) 
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*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

  ระบบจําลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 

 Introduction to Building Information Modeling, 

Modeling, Materials, Families, Documentation, Views and 

Project Management 

 

   

EN 004 310 ระบบขบัเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล 

รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา 

ระบบมอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบ

มอเตอรเชิงเสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรก

แบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

  Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram 

stop system, diesel engine propulsion system, diesel-

hydraulics locomotive, diesel mechanical locomotive, 

diesel electrical locomotive, DC and AC direct and 

alternating current, linear motor system and 

electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ 

การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและ

ความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการ

เดินรถ อาณัติส ัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหาง

ระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของ
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การเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับการ

เดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสง

ระบบราง 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of safety 

and reliability, distance arrangement between rolling 

stock in train operation, type railway signaling, effect of 

distance arrangement between rolling stock in train, 

principle of correlation, capacity analysis of train 

operation, flow design and the components for train 

operation, train  operation  and  control  for  service  

providers  in railway transport system 

 

   

EN 412 300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  กระบวนการแกปญหาทั่วไป ความรูในการปฏิบัติงานดาน

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และการ

ประย ุกต หล ักการเศรษฐกิจทางการเคลื ่อน การใช แผนภูมิ

กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร แผนภูมิไซโม 

การศึกษาเคลื ่อนไหวแบบจุลภาค ส ูตรเวลาและการหาเวลา

มาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการปฏิบัติงาน การจัด

สมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะการทํางาน ระบบขอมูล

มาตรฐาน และการใชอุปกรณที่เกี่ยวของกับการทํางาน การเพิ่ม

ผลิตผลโดยการปรับปรุงวิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

 

 General problem solving process, working 

knowledge of the time and motion study, practices, 

procedures, and application of principles of motion 

economy, use of flow process charts and diagram, Man-

Machine chart, Simo chart, micro- motion study, time 

formulas and determination of standard time, work 

sampling, operation analysis, line balanceing, 

performance rating, standard data systems and use of 

 



หนา้ | - 22 - 

 

equipment related to the work, increase of productivity 

by the improvement of work method and incentive 

   

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          กระบวนการผลิตข ั ้นแนะน ํา ทฤษฎีและแนวคิดของ

กระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือน และการเชื่อม

ประสาน  ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของ

ตนทุนการผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 

         Introduction to manufacturing processes, theory 

and concept of manufacturing processes such as casting, 

forming, machining and welding, material and 

manufacturing processes relationships, fundamentals of 

manufacturing cost, modern technology in manufacturing 

processes 

 

   

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207    

          สถิติขั้นแนะนํา การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมข้ัน

แนะนํา การทดลองที ่มีปจจัยเชิงเดี ่ยว การออกแบบบล็อกสุม

สมบูรณ จัตุรัสละตินและการออกแบบที่เกี่ยวของ การทดลองแบบ

แฟคตอเรียล การออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล การถดถอยเชิง

เสนและระเบียบวิธีพื้นผิวผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

         Introduction to statistics, Introduction to design of 

engineering experiments, experiments with a single factor, 

randomized complete block designs, latin squares and 

related designs, factorial designs, fractional factorial 

designs, introduction to regression and response surface 

methodology 
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EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

         แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม การจําลองแบบการ

ตัดสินใจและแขนงการตัดสนิใจ การจําลองแบบดวยสมการถดถอย  

การจําลองแบบการควบคุมวัสดุคงคลัง การประยุกตใชและการ

วิเคราะห การจําลองแบบกําหนดการเชิงเสนตรงดวยคอมพิวเตอร  

ก ําหนดการเช ิงจ ํานวนเต ็ม ก ําหนดการเช ิง เป าหมายและ

กําหนดการเชิงไมเปนเสนตรง การจําลองแบบโครงขายงาน การ

จัดการโครงการ การจําลองแบบซิมมูเลชั่น และการวิเคราะหแบบ

มารคอฟ 

         Concepts of engineering management,  decision 

models and decision trees, regression models, inventory 

control models, linear programming modeling 

applications and computer analysis, integer programming, 

goal programming and nonlinear programming,  network 

models, project management,  simulation modeling and 

markov analysis 

 

 

EN 414 112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) 

 Value Engineering  

 เงื่อไขของรายวิชา : ไมมี  

          ประวัติและหลักมูลของวิศวกรรมคุณคาขั ้นแนะนํา การ

วางแผนงาน การจัดการโปรแกรม การเลือกโครงการ โปรแกรม

ตนทุนเปาหมาย โปรแกรมการลดตนทุน การวิเคราะหขอมูลใน

วิศวกรรมคุณคา การประยุกตและกรณีศึกษา 

         History and fundamentals of value engineering, job 

plan, program management, project selection, cost target 

program, cost reduction program, data analysis in value 

engineering, applications and case studies 

 

  

 

 

 

 



หนา้ | - 24 - 

 

EN 613 403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution Prevention 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามและหลักการของการปองกันมลพิษ กระบวนการและ

อุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม การประเมินการปองกันมลพิษ การ

ลดที่แหลงกําเนิด การหมุนเวียนกลับมาใช การประเมินคาเชิง

เศรษฐศาสตร การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบเพื่อ

สิ่งแวดลอม ดัชนีวัดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประยุกต

การปองกันมลพิษในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 

Definitions and concept of pollution prevention, 

processes and equipments in industries, pollution 

prevention assessment, source reduction, recycling, 

economic evaluation, product life cycle assessment, 

design for environment ( eco- design) , environmental 

performance indicators, application of pollution 

prevention in industries, case study 

 

 

**EN 613 404 ระบบสิ่งแวดลอมและการจดัการ  

Environmental Systems and Management 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามระบบสิ ่งแวดลอมและการจัดการ มาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา การประยุกตใชระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม การพัฒนานโยบายสิ่งแวดลอม การวิเคราะหประเด็น

ปญหาสิ่งแวดลอม กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม การ

จัดทําแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดโครงสรางองคกรและ

ความรับผิดชอบ การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การ

ตรวจประเมิน กรณีศึกษา 

Definition of environment system and 

management, introduction of environmental 

management standard, applications of environmental 

management system, development of environmental 

policy, analysis of environmental aspects, environmental 

laws and regulations, establishment of environmental 

management program, arrangement of organization and 
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responsibility, implementation of environmental 

management program and evaluation, auditing of 

environmental management systems, case study 

 

EN 614 103 การจัดการคุณภาพน้ํา  

Water Quality Management  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 หล ักการจ ัดการค ุณภาพน ํ ้ า  มาตรฐานค ุณภาพน ํ ้ า   

ว ิธ ีประเม ินค ุณภาพน ํ ้ า  ประเภทแหล งน ํ ้ าและระบบนิเวศ 

แหลงกําเนิดลักษณะมลพิษ การตรวจติดตามคุณภาพนํ ้า การ

จําลองแบบคุณภาพนํ้า 

Water quality management principle, water quality 

standards, methods of water quality assessment, types of 

water bodies and ecological system, sources and 

characteristics of pollutants, water quality monitoring, 

water quality modeling 

 

 

EN 614 504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

Environment and Energy 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 บทนําสิ่งแวดลอมและพลังงาน นโยบายและแนวคิดเชิง

เศรษฐศาสตรในการจัดการปญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะ

ปจจุบันและการคาดการณของผลกระทบจากปรากฏการณเรือน

กระจกและภาวะโลกรอน แหลงพลังงานสํารองและการใชพลังงาน 

พลังงานจากฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการขุดเจาะและ

กระบวนการผลิตเชื ้อเพลิงจากฟอสซิล มลภาวะทางอากาศและ

ภาวะโลกรอนจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  เทคโนโลยีการอนุรักษ

พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและผลกระทบสิ่งแวดลอม

และการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม       

Introduction to environment and energy, 

economical concept and policy for climate change 

management, actual conditions and the prospect of the 

greenhouse effect and global warming, energy resources, 

and utilization, fossil-based energy, environmental impact 
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of mining and fuel processing, air pollution, greenhouse 

gas and global warming from fuel utilization, energy 

conservation and renewable energy technologies, hydro 

energy harnessing and its environmental impact and 

mitigation 

   

EN 712 000 ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) 

 Material and Energy Balances  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          การคํานวณทางวิศวกรรมเคมีขั ้นแนะนํา หนวยและมิติ 

กระบวนการ ตัวแปรกระบวนการ และ มวลสารสัมพันธ การ

คํานวณ ดุลมวลสารสําหรับกระบวนการที ่ไมมีปฏิก ิร ิยาเคมี

ปฏิบัติการที่มีหลายหนวยปฏิบัติการ การปอนเวียนรอบ การปอน

ขาม การเปาทิ้งและกระบวนการที่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวของ การใช

ข อม ูลสมด ุลเคม ีและ ว ัฏภาค การค ํานวณดุลพล ังงานของ

กระบวนการที่ไมมีและมีปฏิกิริยาเคมี 

         Introduction to chemical engineering calculations, 

unit and dimension, process, process variables and 

stoichiometry, material balance calculation for process 

without chemical reaction, involving multiple units, 

recycling, bypassing, purging and with chemical reaction 

process, use of chemical and phase equilibrium data, 

energy balance calculation without and with chemical 

processes 

 

   

**EN 712 005 การใชเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเคมี 3 (3-0-6) 

 Chemical Process Instrumentation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับ แรงดนักระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา การวัดและเคร่ือง

ที่ใชในอุตสาหกรรมเคมี หลักการและการประยุกตใชเคร่ืองมือวัด

ประเภทตางๆ เชน อุณหภูมิ แรง ความดัน อัตราการไหล ระดบั

ของเหลว ความเขมขนของสารในของเหลวและกาซ ความขุน 

ความชื้น เปนตน เทคนิคตางๆ ในการเชื่อมตออุปกรณตางๆ ระบบ
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ควบคุมพีแอลซีและการเขียนโปรแกรมข้ันบันได 

         Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current 

and power, Measurement and instrumentation in 

chemical plants, Principles and application of various 

sensors including temperature, force, pressure, flow, 

level, composition in liquid and gas phase, turbidity, and 

humidity, instrument interfacing techniques, 

Programmable Logic Controllers (PLC) and ladder 

programming 

   

*EN 712 104 หลักมูลการถายเทโมเมนตัม ความรอน และมวลสาร 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Momentum, Heat and Mass 

Transfer 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 000 #  

 ของไหลสถิต ปริมาตรควบคุมส ําหรับสมดุลมวล การ

วิเคราะหเชิงมิติและความคลาย สมการอนุพันธของการไหลของ

ของไหล ทฤษฎีชั้นขอบเขตโมเมนตัม  

การถายเทความรอนขั้นแนะนํา สมการการนําความรอน 

การนําความรอนแบบคงตัว หลักมูลฐานของการพาความรอน การ

พาความรอนแบบบังคับภายนอก การพาความรอนแบบบังคับ

ภายใน การพาความรอนตามธรรมชาติ การถายเทความรอนแบบ

การแผรังสี 

หลักมูลฐานของการถายเทมวลสาร สมการอนุพันธของการ

ถายเทมวลสาร การแพรของโมเลกุลแบบคงตัว การถายเทมวลสาร

แบบการพา การถายเทมวลสารแบบการพาระหว างวัฏภาค

ความสัมพันธของการถายเทมวลสารแบบการพา 

   Fluid statics, Mass balance: control volume 

approach, dimensional analysis and similitude, differential 

equations of fluid flow, momentum boundary-layer 

theory 

Introduction to heat transfer, heat conduction 

equation, steady heat conduction, fundamentals of 

convection, external forced convection, internal forced 

convection, natural convection, radiation  
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Fundamentals of mass transfer, differential 

equations of mass transfer, steady-state molecular 

diffusion, convective mass transfer, convective mass 

transfer between phases, convective mass transfer 

correlations. 

   

*EN 712 105 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

           ฟงกชันสถานะ สมดุล กฎวัฏภาคสําหรับระบบที ่ไมมี

ปฏิก ิร ิยา กระบวนการผันกลับได กฎขอที ่หน ึ ่งของเทอรโม

ไดนามิกส การดุลพลังงาน ความจุความรอน พฤติกรรม PVT 

สําหรับสารบริสุทธิ ์ กาซอุดมคติ สมการสถานะไวเรียล สมการ

สถานะแบบคิวบิก ความรอนเซนซิเบิล ความรอนแฝง ความรอน

ของการผสม ความรอนของปฏิกิริยา เครื่องจักรความรอน วัฏจักร

คารโนต เอนโทรป การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปของกาซอุดมคติ กฎ

ขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส หลักมูลความสัมพันธของสมบัติของ

ของไหล สมบัติเรซิดูอัล ระบบสองวัฏภาค แผนภาพเทอรโม

ไดนามิกส พื ้นฐานการถายเทความรอนและการเปลี่ยนพลังงาน 

โรงไฟฟาพลังไอนํ้า เครื่องยนตแกสเทอรไบน เครื่องทําความเย็น

แบบคารโนต วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ กระบวนการทํา

กาซใหเปนของเหลว 

          State function, equilibrium, phase rule for a non-

reacting system, reversible process, first law of 

thermodynamics, energy balance, heat capacity, PVT 

behavior for pure species, ideal gas, virial equations of 

state, cubic equations of state, sensible heat, latent heat, 

heat of mixing, heat of reaction, heat engine, Carnot 

cycle, entropy, entropy change of ideal gas, second law 

of thermodynamics, Fundamental fluid property 

relations, residual properties, two-Phase system, 

thermodynamic diagrams, basic heat transfer and energy 

conversion, steam power plant, gas-turbine engine, 
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Carnot refrigerator, vapor-compression refrigeration cycle, 

liquefaction processes 

   

*EN 712 106 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 105 #  

          ศักยเคมีและสมดุลวัฏภาค สมบัติยอย กาซผสมอุดมคติ    

ฟูกาซิติและสัมประสิทธิ์ฟูกาซิตี แบบจําลองสารละลายอุดมคติ 

สัมประสิทธิ์แอกทิวิตี พลังงานกิบสเอ็กซเซส สมบัติที่เปลี่ยนแปลง

ไปของสารผสม สมดุลวัฏภาคของระบบหลายองคประกอบ สมดุล

ปฏิกิริยาเคมี การประยุกตใชซอฟตแวรทางวิศวกรรมเคมีในการ

ทํานายคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสโดยใชแบบจําลองแบบตางๆ 

          Chemical potential and phase equilibrium, partial 

properties, ideal gas mixtures, fugacity and fugacity 

coefficient, ideal-solution model, activity coefficient, 

excess Gibbs energy, property changes of mixing, phase 

equilibrium of multi-component systems, chemical 

reaction equilibria, the application of simulation software 

in the prediction of thermodynamic properties by various 

property models 

 

 

 

**EN 712 209 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Industrial Process  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           เข าใจหลักการเบ ื ้องต น และจ ัดท ํา แผนภาพกลอง 

แผนภาพกระบวนการแผนภาพ กระบวนการผลิต การเตรียม

วัตถุดิบที ่มีคุณภาพ การจัดการดานพลังงาน การจัดการดาน

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม

เคมี โดยอุตสาหกรรมเคมีที่ทําการศึกษา คือ 1) อุตสาหกรรมปโตร

เคมี ทั้งกาซ นํ้ามัน พลาสติก และสี เปนตน 2) อุตสาหกรรมแปร

รูปเกษตร ทั้งไม ยางพารา มันสําปะหลัง ออยและขาว เปนตน 3) 

อุตสาหกรรมอื่นๆ เชนซีเมนต สบูและผงซักฟอก เปนตน รวมทั้ง
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การศึกษาเยี่ยมชมโรงงานที่เก่ียวของและ 4) วิศวกรรมกระบวนการ

ดานสิ่งแวดลอม 

          Understand and perform basic diagram, process 

flow diagram (PFD), production processes, preparation of 

raw materials, energy management, environmental 

management and safety in industrial chemical plants, 

studied chemical industries as the followings: 1) 

petrochemical industries such as gas plant, petroleum 

plant, plastics plant and color plant 2) agrological 

industries such as wood plant, rubber plant, cassava 

plant, rice plant finally 3) other industries such as cement 

plant, soap plant, and detergent plant, visiting related 

factories and 4) environmental process engineering 

 

*EN 712 402 เคมีอุตสาหกรรมที่จําเปน 1(1-0-2) 

 Essential Industrial Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

         การเรียกชื ่อสารประกอบไฮโดรคารบอน ปฏิกิร ิยาเคมี

เบื ้องตน กรดและดาง ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตรไฟลบน

วงอะโรมาติก เทคนิคการวิเคราะหสเตริโอเคมี ภาพรวมของเคมี

อุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน ปโตรเคมี อุตสาหกรรม

เคมีและอาหาร 

       Naming hydrocarbons, basic chemical reactions, 

acids and bases, electrophilic aromatic substitution, 

stereochemistry analysis, overview of chemical industry 

in various industries including petrochemical industries, 

chemical industries and food industries 

 

   

**EN 713 002 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี และกระบวนการดาน

สิ่งแวดลอม 
3(3-0-6) 

 Safety Management in Chemical Industry and 

Environmental Process                                             
 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยและการควบคุมปองกัน

ความสูญเสีย หลักการการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
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อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในการทํางานในกระบวนการทางเคมี 

ความปลอดภัยของแกสและสารเคมีในอุตสาหกรรม และพิษวิทยา 

สุขศาสตรอุตสาหกรรม การปองกันความสูญเสียจากการร่ัวไหลของ

สารเคมีที่แหลงกําเนิดและการแพรกระจายออกสูบรรยากาศ โดย

แบบจําลอง การปองกันการสูญเสียจากเพลิงไหมและการระเบิด 

การออกแบบเพื่อปองกันการเกิดไฟและระเบิด การออกแบบระบบ

ดับเพลิง กฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภัยสําหรับวิศวกร การ

บ งช ี ้อ ันตรายและการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล อม และ

กระบวนการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดลอม 

          Concepts and theories of safety and loss 

prevention control, principle of safety management in 

industrial, chemical process safety at work, industrial gas 

chemical safety and toxicology, Industrial hygiene, loss 

prevention from chemical release and dispersion by 

understanding the models, source models and dispersion 

model, loss prevention from fires and explosions, design 

to prevent fires and explosion, firefighting design, related 

legislation and safety laws for engineers, environmental 

impact assessment, hazard identification and handling 

including risk assessment, environmental pollutant 

control process 

 

**EN 713 003 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Process Dynamics and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี  

           แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับระบบทางวิศวกรรม

เคมี เทคนิคในการหาคําตอบและพลศาสตรของระบบ แนะนําการ

ควบคุมอัตโนมัต ิ แนวคิดของระบบปอนกลับ การวิเคราะห

เสถียรภาพ การตอบสนองตอความถี่ การออกแบบและการปรบัตั้ง

ระบบควบคุมแนะนําการวัดและคุณลักษณะของเครื ่องมือวัด 

แนะนําระบบควบคุมข้ันสูง 

          Mathematical modeling of chemical engineering 

systems, solution techniques and dynamics of these 

systems, introduction to automatic control, feedback 
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control concept, stability analysis, frequency response, 

control system designs and tunings, introduction to 

measurements and control instrument characteristics, 

introduction to advance process control 

 

**EN 713 004 การสรางแบบจําลองและการจาํลองกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Modeling and Simulation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

         เข าใจหล ักการ และจ ัดท ํา แผนภาพกล อง แผนภาพ

กระบวนการแผนภาพระบบทอและเครื ่องมือวัด การการสราง

แบบจําลองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การเลือกสมการของ

สภาวะ ของไหลในทอ ปม และเครื่องอัด สมดุลมวล และพลังงาน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การวิเคราะหโครงขายความรอน การ

ออกแบบถังปฏิกรณ  หอกลั่น เครื่องดูดกลืน กระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรมเคม ี

        Understand and perform process flow diagram 

(PFD) and piping and instrumentation diagram (P&ID), 

process simulations by computer software, equation of 

state selection,  fluid in pipes pump and compressor, 

material and energy balance, heat exchanger, heat pinch 

network analysis, reactor design, distillation column, 

absorber, chemical industrial processes  

 

 

**EN 713 104 Physical and Analytical Chemistry 3(3-0-6) 

 เคมีฟสิกสและเคมีวิเคราะห  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          การวิเคราะหขอมูล แกส ของแข็ง ของเหลว อุณหพล

ศาสตร อุณหเคมี สมดุลเคมี สารละลาย การเปลี่ยนวัฏภาคและ

แผนภาพวัฏภาค จลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา เคมีพื้นผิว ทฤษฎีกรด-

เบส การวิเคราะหดวยเคร่ืองมือวัด 

         Treatment of analytical data, gas, solid, liquid, 

thermodynamics, thermochemistry, chemical 

equilibrium, solution, phase change and phase diagram, 
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chemical kinetics, electrochemistry, surface chemistry, 

theory of acid-base, instruments for data analysis 

 

EN 713 200 หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Momentum Transfer  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 104 #   

          สมบัติเฉพาะของอนุภาค การลดขนาดอนุภาค การเพิ่ม

ขนาดของอนุภาค การผสมของอนุภาคของแข็ง การเคลื่อนที่ของ

อนุภาคในของไหล,การออกแบบอุปกรณ, การออกแบบหนวย

ปฏิบัติการสําหรับการแยกของไหลและของแข็ง การนอนกน การ

กอสภาพของไหล (ฟลูอิดไดเซชัน) การแยกดวยแรงหนีศูนยกลาง

การไหลผานความพรุนระหวางอนุภาค (การไหลของของไหลผาน

ฐานอนุภาคและเกิดการกรอง) การลําเลียงอนุภาค การไหลตัวของ

ผงและการเก็บสะสม 

         Particle characterization, particle size reduction, 

particle size enlargement, mixing of solid particle, motion 

of particles in a fluid flow field,equipment design, design 

of unit operations for solid-liquid separations, 

sedimentation, fluidization, centrifugal separations, fluid 

flow through porous media flow through bed of particles 

and filtration, particles conveying, powder flow and 

storage 

 

 

EN 713 201 หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Unit Operation for Heat Transfer  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 104 #  

          การถายเทความรอนขั้นแนะนํา เครื ่องแลกเปลี่ยนความ

รอนขั้นแนะนํา การออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนข้ัน

พื้นฐาน เชน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น เครื่อง

แลกเปลี่ยนความรอนแบบถังและทอ การทําระเหย เชน หมอตม

ระเหยแบบสามขั้นตอน การทําแหงของวัสดุในกระบวนการ เชน 

เคร่ืองอบแหงแบบถาด 

         Introduction to heat transfer, introduction to heat 

exchanger, equipment design, basic heat–exchanger 
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equipment such as double-pipe exchanger and shell & 

tube exchanger, evaporation such as triple effect 

evaporator, drying of process materials such as tray dryer 

 

EN 713 202 หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 3(3-0-6) 

 Unit Operation for Mass Transfer  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 104 #  

          จุดสมดุลของการแยกสาร สมดุลระหวางวัฏภาคไอและ

ของเหลว การออกแบบอุปกรณหอกลั่น การกลั่นแบบแฟลซ การ

กลั่นสารผสมทวิภาค การกลั่นสารผสมหลายองคประกอบโดยการ

กลั่นแบบตอเนื่อง การกลั่นแบบกะ การดูดซึมกาซและการดึงออก 

การสกัดของเหลวกับของเหลวกับตัวทําละลายแบบไดบางสวนและ

แบบตัวทําละลายไมละลายซึ่งกันและกัน 

         Equilibrium separation, vapor – liquid phase 

equilibrium, equipment design, distillation tower, flash 

distillation, binary distillation continuous 

multicomponent distillation, batch distillation, gas 

absorption and stripping, liquid-liquid extraction with 

practical miscible and immiscible solvents 

 

 

EN 713 203 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Computer Applications in Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203   

         การกําหนดสมดุลมวลและความรอนโดยประยุกตแผนตาราง 

ทําการวิเคราะหทางสถิติโดยประยุกตใชแผนตารางทําการ การ

แกป ญหาทางคณิตศาสตร โดยประย ุกต ใช ทางคณิตศาสตร 

โปรแกรมกึ ่งส ําเร ็จร ูปและการค ํานวณตางๆ ท ี ่ม ี ให ใช บน

อินเตอรเนต็การจําลองกระบวนการผลิตโดยใชโปรแกรมประยกุต 

         Formulating material and energy balance problems 

by a spread sheet statistical analysis by a spreadsheet 

application, solving mathematical problems by 

mathematical applications, software available on the 

internet online calculations, process simulations by 

computer software 
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EN 713 205 การออกแบบกระบวนการสําหรับอุตสาหกรรมเคมีขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Process Design for Chemical 

Industries 

เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 000 

 

          บทนําเกี ่ยวกับการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรม

เคม ี ประกอบดวย การพัฒนาการออกแบบกระบวนการใน

อุตสาหกรรมเคมี ขอพิจารณาพื ้นฐานส ําหร ับการออกแบบ

กระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคาการออกแบบ

กระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบกระบวนการใน

อุตสาหกรรมเคมีที ่เหมาะสม และการทํารายงานการออกแบบ

กระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี วัสดุ การถายโอน การจัดการ 

และอุปกรณการบําบัด - การออกแบบ และราคา 

         Introduction to process design for chemical 

industries of the following process design development 

for chemical industries, general design considerations for 

chemical industries, cost estimation for chemical 

industries, optimal design for chemical industries, 

equipment fabrication for chemical industries and the 

design report for chemical industries, Materials, transfer, 

handling, and treatment equipment-design and costs 

 

 

**EN 713 206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Cost Estimation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

         แนะนําเศรษฐศาสตรทั่วไป บัญชีและงบดุลเงินทุนเบื้องตน

ในอุตสาหกรรมเคมี การประเมินราคา และเศรษฐศาสตรของ

เครื่องมือในกระบวนการทางเคมีสําหรับการออกแบบโรงงานทาง

วิศวกรรมเคมี การประเมินเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับการเลือก

กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการลงทุนในกระบวนการทาง

เคมี 

        Introduction to general economics, introduction to 

the accounting data and financial statements in chemical 

industry, cost estimation and economic evaluation for 
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chemical equipment in chemical engineering plant 

design, economic evaluation for alternative selection of 

chemical processes and investment in chemical 

processes 

 

**EN 713 207 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) 

 Separation Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          กระบวนการแยกขั ้นแนะนํา การดําเนินที ่สภาวะสมดุล 

กระบวนการดูดซึม การแยกโดยการกรองดวยแผน การแยกดวย

เยื่อเลือกผาน กระบวนการดูดซับ และการแลกเปลี่ยนอิออน 

         Introduction to separation processes, equilibrium-

stage operations, absorption, membrane separations, 

adsorption and ion exchange 

 

   

*EN 713 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : CON EN 713 200 #  

         การปฏิบัติการเกี ่ยวกับ การสูญเสียความดันในทอ การ

ทดสอบระบบป ม การแยกเช ิงกล การแยกเช ิงกายภาพ การ

ตกตะกอน และการลดขนาด  

        Practicum in unit operations of friction loss in a 

pipe, pump test, mechanical separation, physical 

separation sedimentation, and size reduction 

 

 

*EN 713 305 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 713 201 # และ EN 713 202 #  

          การปฏิบัติการเกี่ยวกับ การถายโอนความรอน หอหลอเย็น 

การสกัดของเหลวดวยของเหลว การดูดซึมกาซดวยของเหลว การ

ตมระเหย การตกผลึก และการกลั่น 

         Practicum in unit operations of a heat exchanger, 

cooling tower, liquid-liquid extraction, gas-liquid 

absorption, evaporation, crystallization, and distillation 
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EN 713 400 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ 3(3-0-6) 

 Chemical Kinetics and Reactor Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 000 #  

 แนวคิดทั่วไปของจลนพลศาสตรเคมีและประยุกตใชทางอุณ

หพลศาสตร ดุลโมล การเปลี่ยนแปลงและการหาขนาดของเครื่อง

ปฏิกรณ กฎอัตราเร็ว และมวลสารสัมพันธ แนวคิดทั ่วไปของ

จลนพลศาสตรเพื่อการวิเคราะหและออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี 

ชนิดเครื่องปฏิกรณเครื ่องปฏิกรณแบบเดี่ยว และเครื่องปฏิกรณ

แบบหลายตัว ระบบปฏิบัติการแบบอุณหภมูิคงที่และแบบอุณหภูมิ

ไมคงที่ การเก็บและวิเคราะหขอมูลอัตราเร็ว เคร่ืองปฏิกรณสําหรับ

ระบบที่เปนเนื้อเดียวกันและเคร่ืองปฏิกรณสําหรับระบบที่ไมเปน 

เนื้อเดียวกัน 

        General concepts of chemical kinetic and 

application of thermodynamic, mole balances, 

conversion and reactor sizing, rate laws and 

stoichiometry, kinetic fundamentals to the analysis and 

design of chemical reactors, type of reactors, single 

reactor and multiple reactor systems, isothermal and 

non-isothermal operation, collection and analysis of rate 

data, homogeneous reactors and introduction to 

heterogeneous reactors 

 

   

EN 713 401 การเรงปฏิกิริยาขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Catalysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005 #   

          หลักการเรงปฏิกิริยาเอกพันธุและการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ

เบ ื ้องตน ชนิดของตัวเรงปฏิกิร ิยาการผลิตและทดสอบตัวเรง

ปฏิกิริยา อัตราเร็วและสมรรถนะของตัวเรงปฏิกิริยา ฐานหลัก

ส ําหร ับการออกแบบตัวเร งปฏิกิร ิยาที ่ม ีสารรองร ับ โดยใช

จลนพลศาสตรเปนตัวชวยการออกแบบวัฏจักรการเรงปฏิกิริยา

แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยา 

การเสื่อมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยา การดูแลรักษาและการเลือกใช

ตัวเรงปฏิกิริยาในโรงงานปโตรเคมี 
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         Principles of homogeneous catalysis and 

heterogeneous catalysis, types of catalyst, catalyst 

manufacture and catalyst testing, rate and performance 

of catalysts, basis for the design of supported catalysts, 

kinetics-assisted design of catalytic cycles, mathematical 

models in catalyst design, catalyst deactivation, catalytic 

cycles, mathematical models in catalyst design, catalyst 

deactivation, handling and selection of catalysts in 

Petrochemical plants 

 

EN 713 500 เทคโนโลยีพอลิเมอร 3(3-0-6) 

 Polymer Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          การแบงชนิดของพอลิเมอร โครงสรางและคุณสมบัติของพอ

ลิเมอร การเกิดพอลิเมอรแบบการเติมและแบบควบแนน คุณสมบัติ

เชิงกลของพอลิเมอร วิธีทดสอบคุณสมบัติของพอลิเมอร พลาสตกิที่

ใชเพื่อการอุปโภค พลาสติกสําหรับงานวิศวกรรม กระบวนการแปร

รูปพอลิเมอรการอัดรีด การฉีดเขาเบา การเปาข้ึนรูป 

         Polymer classification structure and properties of 

polymer, addition and condensation polymerization, 

mechanical property of polymer, polymer 

characterization tests, commodity plastic, engineering 

plastic, polymer forming process, extrusion, injection 

molding, blow molding 

 

 

EN 713 501 เทคโนโลยีการกัดกรอน 3(3-0-6) 

 Corrosion Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          หลักการเกี่ยวกับการกัดกรอน รูปแบบของการกัดกรอน 

การทดสอบการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน การเลือกใชวัสดุ

ที ่มีความเหมาะสมในการปองกันการกัดกรอน สภาพแวดลอมที่

กอใหเกิดการกัดกรอน 
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         Corrosion principles, forms of corrosion, corrosion 

prevention, corrosion properties of materials, corrosion 

environments 

 

EN 713 502 วัสดุประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 Composite and Product Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

          ระบบพอลิเมอรหลายองคประกอบ พอลิเมอรผสมและวัสดุ

ประกอบ การขึ้นรูปพอลิเมอร สมบัติทั่วไปและการเปลี่ยนเฟสของ

วัสดุประกอบ การวิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร สมบัติทาง

กล สมบัติทางความรอน สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ การ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

         Multicomponent polymer systems, polymer blend 

and composite, polymer processing, general properties of 

polymers, order of composite phase transition, 

characterizations of composite, mechanical properties, 

thermal properties, chemical properties, physical 

properties, design of polymer products 

 

 

EN 713 503 การหอหุมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Encapsulation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

          บทนําเกี่ยวกับการหอหุม วิธีที่ใชในการหอหุม วัสดุที่ใชใน

การหอหุม วิธีตรวจสอบสารที่ถูกหอหุม ภาพรวมของเทคโนโลยีการ

หอหุมและการนําไปใชงาน การหอหุมในอุตสาหกรรมอาหาร การ

หอหุมดวยไลโพโซม การหอหุมสารใหรสชาติ 

        Introduction to encapsulation, encapsulation 

methods, materials for encapsulation, characterization 

methods of encapsulates, overview of encapsulation 

technology and its applications, encapsulation in food 

industry, liposomal encapsulation, flavor encapsulation 
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EN 713 600 เทคโนโลยีเคมีไฟฟาสําหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Electrochemical Technology for Chemical 

Engineering 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

         หลักการพื้นฐานทางเคมีไฟฟา อุณหพลศาสตรและศักยของ

ขั้วไฟฟา จลนศาสตรเคมีไฟฟา พาสซิวิตี ระเบียบวิธีโพลาไรเซชัน 

เซลกัลปวานิก และเซลลความเขมขน และการประยุกตเทคโนโลยี

เคมีไฟฟาในกระบวนการทางเคม ี

         Principle of electrochemistry, thermodynamics and 

electrode potential, passivity, polarization methods, 

galvanic and concentration cell and application of 

electrochemical technology in chemical processes 

 

   

EN 713 601 เทคโนโลยีปโตรเลียม 

Petroleum Technology 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

          คุณลักษณะและหลักการทางเคมีของปโตรเลียมและกาซ

ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ จากโรงกลั่น และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

การทํางานของโรงงานแยกกาซธรรมชาติ และกระบวนการปรับ

สภาพกาซธรรมชาติและของเหลวที่มีปนอยูกับกาซ กระบวนการ

กลั ่นนํ ้ามันการสกัดและแยกสารอื ่นที ่ปนอยู กับกาซธรรมชาติ 

แนวทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเคมีอินทรีย 

           Nature and chemistry of petroleum and natural 

gas, refined products and their properties, introduction to 

natural gas separation plant and treatment process of 

natural gas and associated liquids, refinery and distillation 

processes, solvent extraction and solvent substances 

obtained from natural gas, economic trends in organic 

chemical industry. 
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EN 713 602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

          พลังงานชีวภาพ การเพิ่มความหนาแนน ไพโรไลซิส แกสฟ

เคชัน การเผาไหมชีวมวล การผลิตเอทานอล การผลิตกาซชีวภาพ

และกาซไฮโดรเจน นํ้ามันไบโอดีเซล เคมีภัณฑฐานชีวภาพ และพอ

ลิเมอรชีวภาพ 

         Bioenergy, densification, pyrolysis, gasification, 

biomass combustion, ethanol production, biogas and 

hydrogen production, biodiesel, bio-based chemicals and 

bio-polymers 

 

 

 

EN 713 603 พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Alternative Fuels and Renewable Energy 

Technologies 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

          บทนําสถานการณพลังงานโลก ผลกระทบของการผลิตและ

ใชเชื ้อเพลิงแบบดั้งเดิมตอสิ่งแวดลอมการผลิตไฟฟาและการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การเก็บกักพลังงาน 

กระบวนการเคม ีไฟฟาท ี ่ เหนี ่ยวนําด วยแสง ไฮโดรเจนและ

เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

        Global energy situations, conventional fuels and 

their environmental impacts, electricity generation and 

renewable energy applications, energy storage, 

photoelectrochemical cells, hydrogen and fuel cells 

 

 

*EN 713 762 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-3-2) 

 Seminar in Chemical Engineering  

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี  

         วัตถุประสงคของวิชานี ้เพื ่อเพิ ่มพูนประสบการณใหแก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในการอานทําความเขาใจ และนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งไดจากการ

อานวิเคราะหบทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และใหนักศึกษาไดมี
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การฝกฝนการพูดในที่สาธารณะในหัวขอทางวิชาการ โดยเสนอ

สัมมนาในที่ประชุม 

        This is the first in the series of required courses 

which must be taken consecutively by bachelor students. 

The purpose of the course is to develop the students' 

ability in reading, understanding, and presenting the 

technical papers, the student must be assigned to have a 

presentation of research papers to give practicing in clear, 

precise, and critical exposition on technical topics and to 

give training in public speaking to an audience. 

 

EN 713 774  หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Special Topics in Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

          วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่องในทางวิศวกรรมเคมี ซึ่ง

ควรแกการสนใจตามวิว ัฒนาการทางเทคโนโลยีที ่ก ําลังเปนที่

นาสนใจในปจจุบัน 

         Subject covers specific content in chemical 

engineering which should be interested, depending on 

development of technology 

 

 

**EN 713 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training                                                   ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          นักศึกษาตองฝ กงานในงานที ่ เก ี ่ยวข องก ับสาขาว ิชา

วิศวกรรมเคมีโดยใชหลักการทางจรรยาบรรณและสํานึกรบัผิดชอบ

ตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม อยางนอย 30 วันทําการ

ติดตอกัน กับหนวยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตอง

นําเสนอรายงานการฝกงาน 

          Each student is required to complete practical 

work related to his or her chosen field of chemical 

engineering apply ethical principles and commit to 

professional ethies and responsibilities and norms of 

engineering Practices at least 30 working days. The 
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practical work must be carried out with the approval of 

the practical training committee. A written report on the 

work done during the training must be submitted 

 

EN 713 800  วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Biochemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          ความสัมพันธระหวางชวีวิทยากับวิศวกรรมศาสตร พื้นฐาน

ของเซลลสิ่งมีชีวิต ประโยชนจากพลังงานที่กําเนิดจากเซลลสิ่งมชีีวิต 

ตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ จลนพลศาสตรของเซลล การออกแบบ

เคร่ืองปฏิกรณชีวภาพ การแยกผลิตภัณฑ และการทาํใหผลิตภัณฑ

บริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม การนําไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมตาง ๆ 

       Relationships between biology and engineering, 

basics of living cells, the usefulness of energy generated 

by living cells, enzymes, cell kinetics, bioreactor design, 

product recovery and purification for industries, other 

applications to industries 

 

 

EN 713 802 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Air Pollution Control in Chemical Plant  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          มลพิษอากาศ สาเหตุ แหลงกําเนิดและผลกระทบ แนว

ทางการออกแบบสําหรับอุปกรณที่ใชในการควบคุมมลพิษอากาศ 

การควบคุมมลพิษสําหรับสารประกอบอินทรียระเหย ไนโตรเจน

ออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซดคาร บอนมอนนอกไซด และ

สารประกอบไฮโดรคารบอน 

         Air pollution, causes, sources and effects, design 

approaches for equipment used in air pollution control, 

pollution control for volatile organic compounds, 

nitrogen oxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, and 

hydrocarbon compounds 
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**EN 713 803 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 การจัดการสิ ่งแวดลอม การเพิ ่มผลผลิตที ่ เป นมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ผลกระทบของมลพิษตอสิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดและคุณลักษณะของเสีย วิธีการบําบัด 

ของเสียอันตรายและการกําจัด 

        Environmental management, green productivity, 

impacts of environmental pollution, environmental 

quality standards, sources and characteristics of industrial 

wastes and treatment methods, hazardous wastes and 

disposal methods 

 

 

**EN 714 208 การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Plant Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 713 200 # และ EN 713 201 # 

และ EN 713 202 # 

 

          แนวคิดและหลักการออกแบบรวมทั้งการเลือกใช อันตราย

ตอสุขภาพและความปลอดภัย การออกแบบกระบวนการในโรงงาน 

แผนภาพกระบวนการแผนภาพ ระบบทอและเครื ่องวัด การ

วิเคราะหคาใชจาย โครงงานการออกแบบ กระบวนการของโรงงาน

เคมี การบริหารโครงการ 

         Conceptual and general design consideration and 

selection, health and safety hazard, design of process in 

a chemical plant, process flow diagram, piping and 

instrumentation diagram, analysis of cost estimation, 

process design project of a chemical plant, project 

management 

 

   

*EN 714 306 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Laboratory III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 712 400 #  

          การปฏิบัติการเกี ่ยวกับ ระบบควบคุม พฤติกรรมทาง

พลศาสตรของถังที่มีการกวน ปฏิกิริยาเคมีในวัฏภาคของเหลว และ 
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การวิเคราะหสมบัติทางเคมีดวยเครื ่องมือขั ้นสูง เชน แกสโคร

มาโทกราฟ 

         Laboratory work in unit operations in process 

control, dynamics behavior of stirred tanks, liquid phase 

chemical reaction, and chemical property analysis by 

advanced instruments such as gas chromatography 

   

**EN 714 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 003 102  

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานที่ชัดเจน โดยใชหลักการจรรยาบรรณและมีสํานึกรับผิดชอบ

ตอมาตรฐานการปฏิบ ัต ิว ิชาช ีพว ิศวกรรม และตามที ่ได  รับ

มอบหมายจากพนักงานที ่ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยที่

ล ักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝ กงานทั ่วไป

น ักศ ึกษาต องเข ียนรายงานเช ิงเทคนิคและถูกประเม ินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชาการทบทวนของวิศวกรรม

การระบุปญหาการพัฒนาหาคําตอบของปญหาและรายงานตอง

ประกอบไปดวย การระบุปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ

พัฒนาหาคําตอบของปญหา 

 

 Each student is required to work responsively in 

the area of chemical engineering, fulltime work plan must 

be established and followed under supervision of his/her 

advisors, apply ethical principles and commit to 

professional ethics and responsibilities and norms of 

engineering practice at least 16 weeks, job description 

must be different from that of normal practical training or 

visiting, student required to write a technical report and 

assessed by subject committee a report must be 

composed of problem identification, background, 

development of problem solving, and project 

management.  
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EN 714 998 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคมี 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 712 200 หรือ EN 713 201 หรือ 

EN 713 202  

 

          พัฒนาขอเสนอโครงการสําหรับโครงการที่มีความนาสนใจ

หรือปญหาในสาขาตางๆ ทางดานวิศวกรรมเคมีที ่ได ร ับการ

มอบหมายจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ จัดทําขอเสนอโครงการ 

ประกอบไปดวย ความเปนมา การระบุปญหา วัตถุประสงค ทบทวน

วรรณกรรม การพัฒนาหาคําตอบของปญหาแผนงาน ทรัพยากรที่

ตองใช นําเสนอรายงาน และสอบปากเปลาการบริหารโครงการ 

         Development of project proposals in various field 

of chemical engineering assigned by the project 

supervisor, a proposal must be composed of background, 

problem identification, objective, literature review, 

methodology,development of problem solving, project 

planning and required, a presentation and oral 

examination must be taken and project management 

 

 

EN 714 999 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2(0-6-3) 

 Chemical Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 714 998  

         นักศึกษาดําเนินงานโครงการที่ไดศึกษาไวในวิชา EN714998 

ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาแตละคนตอง

ทํางานโครงการอยางนอยสัปดาหละ 6 ชั ่วโมง และรายงาน

ความกาวหนาของตนเองตออาจารยที ่ปรึกษาโครงการนักศึกษา

ตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณและสอบปากเปลาเก่ียวกับโครงการ

นั้นและการบริหารโครงการ 

        This course is the continuation of EN714998 and it 

must be finished within one semester, a student is 

required to spend at least 6  hours per week on the 

project, progress is to be reported to the supervisor once 

a week, a complete report and final oral examination 

must be taken project management 
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EN 90 0 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

            หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทํา

หนาที่เดินอากาศ 

 

           Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, 

aeronautical decision making 

 

   

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื่องชวยเดินทาง ความรู พื ้นฐาน

เกี่ยวกับอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวของ

กับการบิน ข้ันตอนปฏิบัตเิก่ียวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและ

สภาวะฉุกเฉิน 

 

           Rules of the air and air traffic service, flying safety, 

air law, radio navigation systems, technical type 

knowledge, radio telephony and signals, normal and 

emergency procedure 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

         อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ 

เทคนิคการนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวาง

แผนการบิน 

 

         Meteorology for pilots, interpreting weather data, 

basic navigation, flight performance calculation and 

planning performance 

 

  

 

 



หนา้ | - 48 - 

 

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสง

สินคาอันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การ

ฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุม

การผลิต การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ  

 

  Ground handling, safety management system, 

quality management system, planning and production 

control, transportation of dangerous goods, computer for 

flight planning, the dispatcher training, planning and 

production control, examination and preparation 

 

   

GE 153 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน 3(1-6-4) 

 Community Ways of Life and Community Learning  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          วิถีชาวบาน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ขอมูล

และเคร่ืองมือสําหรับการศึกษาชุมชน การเขียนโครงการศึกษาและ

บริการชุมชน การดําเนินโครงการและการประเมินโครงการ 

ปฏิบัติการการเรียนรูชมุชนในภาคสนาม 

       Folkways, community diagnosis, principle of 

community development, data and instrument for 

community study, community study and service project 

writing, project operation and evaluation, practice on 

community learning in fieldwork 

 

 

GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซีด ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการ

แกปญหา การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางข้ันตอนวิธี

และโมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแกปญหา การ

เขียนโปรแกรมและกระบวนการแกปญหา การประเมินผลและ
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ปรับปรุงกระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนใน

เชิงวิชาการ การนําเสนอ 

         Concepts of computational and statistical thinking 

for problem solving, analyzing the problem situations, 

producing algorithms and models, digital technology and 

tools for problem solving, programming and problem 

solving process, assessment and improvement of 

problem solving process, academic ethics, academic 

writing, presentation and critique 

 

GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  แนะนําเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการจัดการขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผล

แบบกลุมเมฆ การรักษาความมั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล 

สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนํา สัญญาอัจฉริยะข้ัน

แนะนํา ตัวอยางการประยกุตใชในดานตางๆ 

 Introduction to digital technology for data 

management, data processing, applying artificial 

intelligence, cloud computing, data security and data 

privacy, introduction of cryptocurrency, introduction of 

blockchain, introduction of smart contract, example 

applications in various areas 

 

 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การ

เลาเรื ่องราวเกี ่ยวกับตนเอง การแสดงความรู ส ึก การบรรยาย

บุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบ

ความเขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหา

ระดับ 1 ถึงระดับ 5)            
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Development of reading, writing, speaking, and 

listening skills for use in every-day life; expressing feelings; 

describing personalities, human characteristics, objects, 

places; inspecting and understanding meanings and 

relating experiences (Levels 1 to 5) 

   

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน 

การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดง

ความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in basic 

academic contexts: expressing feelings, asking questions, 

making comparison and contrast; and expressing ideas. 

(Levels 2 to 6) 

 

 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมาย

จากบริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7)

 Academic English skills in listening, speaking, 

reading, writing, presentation, discussion, expressing ideas, 

interpretation, understanding context clues, finding main 

ideas (Levels 3 to 7) 

 

   

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการขั ้นสูง การฟง

บรรยาย การแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวตางๆ การพูดเพื่อโนม
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นาว การรายงานสถานการณ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร การเขียน

เรียงความ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

Listening, speaking, reading and writing skills 

focusing on academic uses, expressing opinions on given 

themes, inducing speaking, reporting situations, analyzing 

information, and essay writing. (Level 4 to 8) 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการ

ถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุล

ไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมี

นิวเคลียร 

 Introduction, stoichiometry, atomic structure, 

chemical boding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 

representative elements, transition metals, nuclear 

chemistry 

 

 

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 007 หรือ CON  

SC 201 008 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) 

หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 

 The laboratory experiments related to contents 

in SC 201 005 (General Chemistry)  or SC 201 007 (Basic 

Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 
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SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  พีชคณิตเวกเตอรส ําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร ปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

  Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and  3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

complex number, math induction, introduction to 

integral,  numerical integration 

 

 

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

  เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ัน

แนะนํา 

 

  Techniques of integration, application of 

integration of  real valued functions of one variable, 

functions of several variables, limits and continuity of  

functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers, power series introduction to 

differential equations and their applications 

 

 

 

 

 

 



หนา้ | - 53 - 

 

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

  พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 

มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของ

อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและ

การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว 

ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

  Vector algebra in three dimensions, line, plane 

and surface in 3D, euclidean space, functions of several 

variables, Jacobian, derivatives of functions of several 

variables, directional derivatives, applications of 

derivatives of functions of several variables, multiple 

integrals, coordinate systems and integration in various 

systems, line integrals, surface integrals, integral theorems 

 

   

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับ

สอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิง

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอ

ปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

  First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations 

and applications, linear differential equations with 

variable coefficients, system of linear differential 

equations, Laplace transforms and applications, Fourier 

series, boundary value problems, elementary partial 

differential equations 
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SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของ

ยัง ลูกตุมนาิกาอยางงาย เคร่ืองชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความ

หนืดของของเหลวโดยใช กฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน 

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การ

ทดลองของเมลด 

Measurement and data analysis, component of 

force, Young’ s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, viscosity measurement using 

Stoke’ s law, rotational dynamics, coefficient of linear 

expansion, resonance in air columns and Meld’ s 

experiment 

 

   

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติ

มิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหา

ความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปก

โตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-

circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 

lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by 

using a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 

Newton’s rings 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 

2 เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 

10 ขอ 36 (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั ้นพื้นฐาน 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

       เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัม

และพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุ

แข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส 

อันตรกิริยาความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟา

สถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ ้นตอเวลา 

กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื ่อนที ่แบบคลื ่น คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสราง

อะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   

 

  Electric interaction, magnetic interaction, 

electrostatic and static magnetic field, electromagnetic 

induction, electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 
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4 เข าร วมกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการครบตามเกณฑท ี ่ก ําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 

2.00 โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที ่ดีที ่ส ุดของแตละ

รายวิชาในกลุมวิชาชพีวิศวกรรมเคมี  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 714 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 714 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี และ EN 714 999 

โครงการวิศวกรรมเคมี 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

                  3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.7 

 

 

 


