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วัตถุประสงค     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ทําหนาที ่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื ่อสัตยสุจริตและมี

จรรยาบรรณ    

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมกระบวนการเคม ีทั้งในภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพฒันา

สังคมอยางตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดาน

วิศวกรรมกระบวนการเคมี พรอมทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมกระบวนการ

เคมี ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมู

คณะและเครือขาย สามารถทํางานรวมกับผู อื ่น สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การ

เรียนรู และการปฏิบัติงาน  
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7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ    

8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผู ประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบาย

โครงการทางดานธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชพีที่เปนธุรกิจของตนเองได   

 

3.1.1 โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

6 

12 

 

 จํานวนหนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 99 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 35 35 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 58 55 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

 - ฝกงาน 1 (ไมนับหนวยกิต)  

 - สหกิจศึกษา  6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา 6 

  

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที ่ก ําหนดไวในกลุ มตาง ๆ หรือรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดในภายหลัง ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา               12 หนวยกิต 

• ภาษาอังกฤษ                                                                6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ดังตอไปนี ้

IC 011 001 การอานและการเขียนเชงิวิพากษ 

Critical Reading and Writing 

3(3-0-6) 

IC 011 002  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

Academic English 

3(3-0-6) 
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•  ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง                                           6 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษา

ที่สอง ดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาสัญชาติไทยไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 011 003 

Thai for Foreigners I และ IC 011 006 Thai for Foreigners II ได นักศึกษาสัญชาติญี่ปุ นไมสามารถ

เล ือกเร ียนรายวิชา IC 011 004 Japanese for Communication I และ IC 011 007 Japanese for 

Communication II ได และนักศึกษาสัญชาติจีนไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 011 005 Chinese for 

Communication I และ IC 011 008 Chinese for Communication II ได  

IC 011 003 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ1 

Thai for Foreigners I 

3(3-0-6) 

IC 011 004 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 

Japanese for Communication I 

3(3-0-6) 

IC 011 005 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

IC 011 006 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ2 

Thai for Foreigners II 

3(3-0-6) 

IC 011 007 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 

Japanese for Communication II 

3(3-0-6) 

IC 011 008 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 

Chinese for Communication II 

 

3(3-0-6) 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                               6  หนวยกิต  

                          น ักศ ึกษาต องเร ียนและสอบผานรายว ิชาในกลุ มมนุษยศาสตร และส ังคมศาสตร  

จํานวน 6 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

IC 011 012 ภาวะผูนําและการจัดการความเปลี่ยนแปลง 

Leadership and Change Management 

3(3-0-6) 

IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานและความเปนมืออาชีพ 

Career Preparation and Professionalism 

3(3-0-6) 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                     12 หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

IC 011 016 การรูสารสนเทศ 

Information Literacy 

3(3-0-6) 

IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 

Logical Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 
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IC 011 019 ผูประกอบการสรางสรรค 

Creative Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

IC 011 020 การวางแผนการเงินสวนบุคคลข้ันพื้นฐาน 

Basic Personal Financial Planning 

 

3(3-0-6) 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   99 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  35 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  

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 11 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

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

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

 Computer Programming 

*EN 003 206 หลักมูลของปญญาประดิษฐ  2(1-2-3) 

 
Fundamental of Artificial Intelligence 

 
 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                 55 หรือ 58  หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมกระบวนการเคม ี 19  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการเคมี ทุกรายวิชาตอไปนี้ 

EN 211 001 หลักมูลทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

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

 Design of Engineering Experiments  

*EN 742 001 การคํานวณพืน้ฐานในวิศวกรรมกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Basic Calculation in Process Engineering  

*EN 742 002 สมดุลกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Equilibrium  

*EN 742 201 การจัดการทางวิศวกรรมข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Engineering Management  

*EN 743 301 วัสดุวิศวกรรมและเคมีวิเคราะห 4(4-0-8) 

 Engineering Materials and Analytical Chemistry  

วิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการเคมี                                                    36 หรือ 39  หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการเคมทีุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการเคมี  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 744 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการเคม ีจะไดรับ

การยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 744 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมกระบวนการเคมี และ EN 

744 999 โครงการวิศวกรรมกระบวนการเคมี   

*EN 742 101 กลศาสตรของไหลและหนวยปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 Fluid Mechanics and Its Unit Operations  

*EN 743 102 การถายโอนความรอนและหนวยปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 
Heat Transfer and Its Unit Operations 
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*EN 743 103 จลนพลศาสตรวิศวกรรมสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Kinetics for Industrial Processes  

*EN 743 104 การถายโอนมวลสารและหนวยปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 Mass Transfer and Its Unit Operations  

 *EN 743 202 เศรษฐศาสตรกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Processes Economy  

*EN 743 401 การควบคุมอัตโนมัติสาํหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Automatic Control for Industrial Processes  

*EN 743 501 การบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยง 3(3-0-6) 

 Safety and Risk Management  

*EN 743 601 การออกแบบกระบวนการ 1 3(3-0-6) 

 Process Design I  

*EN 744 602 การออกแบบกระบวนการ 2 3(3-0-6) 

 Process Design II  

*EN 744 603 การออกแบบหนวยปฏิบัติการสาํหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 

 Unit Operations Design for Industrial Processes  

*EN 744 801 ปฏิบัติการสาํหรับวิศวกรกระบวนการ 2(0-6-3) 

 Laboratory for Process Engineers  

*EN 744 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1(0-3-2) 

 Chemical Process Engineering Pre-Project  

*EN 744 999 โครงการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2(0-6-3) 

 
Chemical Process Engineering Project 

 

 

                     (3) กลุมวิชาเลือก                                             ไมนอยกวา 3 หรือ 6 หนวยกิต 

                     นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปดเพิ่มเติม

ภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที ่เล ือกเรียนวิชา  

EN 744 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี ตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมนี้  

อยางนอย 3 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 743 796 การฝกงาน ตองเลือกเรียนและ

สอบผานรายวิชาในกลุมนี ้อยางนอย 6 หนวยกิต 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

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

 Separation Technology  

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

 Introduction to Catalysis  
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EN 713 500 เทคโนโลยพีอลิเมอร 3(3-0-6) 

 Polymer 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 713 602 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  

*EN 743 771 หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมกระบวนการเคม ี 3(3-0-6) 

 

Special Topics in Chemical Process Engineering 

 
 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมอ่ืนๆ 

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  

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  
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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 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 743 796 การฝกงาน 1 (0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

*EN 744 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Chemical Process Engineering 
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 3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอื ่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะสมดุล การ

วิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต 

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  

 Prerequisites : None  

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลกัการฉายภาพ แบบภาพฉาย การใหขนาด

และ ระยะคลาดเคลื่อนยนิยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ 

แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ัน

พื้นฐาน 

 

 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  

 Prerequisites : None  
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  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร แนวคิดของ

ระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของ

ซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการ

ประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การ

ประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวธิีการพัฒนา

โปรแกรม แนวคิดการออกแบบจากบนลงลาง ผงังานโปรแกรม การเขียน

โปรแกรมภาษาระดบัสูง หลักมลูการเขียนโปรแกรมภาษาระดบัสูง ชนิด

ขอมูลพื้นฐาน การนําเขาและการสงออกขอมูล 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 

 

   

* EN 003 206 หลักมูลของปญญาประดิษฐ 2(1-2-3) 

 Fundamental of Artificial Intelligence  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203 # หรือ EN 811 300 #  

 Prerequisites : EN 001 203 # or EN 811 300 #  

  ปญญาประดิษฐขั ้นแนะนํา การเรียนรู ของเครื ่อง การเขียน

โปรแกรมภาษาไพทอน เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการเรียนรูของเครื ่อง 

การเรียนรูแบบมีผูสอน และ การเรียนรูแบบไมมีผูสอน 

Introduction to artificial intelligence, machine learning, Python 

programming, essential tools for machine learning, supervised 

learning, and unsupervised learning 

 

   

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

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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 Prerequisites : None  

 

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและการใช

การขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง โครงสราง

ทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟา

แกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการ

สื่อสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การ

ดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง 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 

 

   

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

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางข้ันแนะนํา กลไกการ

สัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การหลอ

ลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบแพนโท

กราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบเกียรและการสง

กําลัง องคประกอบของเครื่องยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของ

เคร่ืองจักร 

 

 

 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 
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EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 วิศวกรรมลอเลื ่อนขั้นแนะนํา สวนประกอบที่สําคัญ ภาพรวม

หลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและเบรค) 

ลอและผิวสัมผัส การขับข่ีสบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก ระบบเบรคและ

รูปแบบตู โดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื ้นฐาน การ

บํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

 

 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 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

สําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เก่ียวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการ

ควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟ

ในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจ

กล ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน 

การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติส ัญญาณที่

เหมาะสม 

 

 

 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 
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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  

 Prerequisites : None  

 

 ความเปนมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน คุณลักษณะเชิง

เศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ

และบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การ

กําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสม

โครงการระบบราง การรวมทุนและผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 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  

 Prerequisites : None  

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ 

การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการ

ขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี ่ยง การวิเคราะหการตัดสินใจ

เก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 
 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources management 
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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  

 Prerequisites : None  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั ้นแนะนํา 

ลอเลื่อนขั้นแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทางรถไฟ 

การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟใน

เมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความเสถียรของทางที่ใชราง

เชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินรถ

ที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway business 

administration, rolling stock, train moving,  stop 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  

 Prerequisites : None  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การวางแผนการ

บํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพและความปลอดภยัใน

การบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบ

รางสถานี การเปลี ่ยนแปลงระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการ

สื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 

  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, 
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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  

 Prerequisites : None  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั ้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกันและ

ระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟาสําหรบัรถไฟ 

คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บขอมูล ระบบ

กําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of railway 

electrification, DC railway power supply system, AC traction 

power system, principle and design of 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  

 Prerequisites : None  

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั้นแนะนํา ระบบจายไฟฟาสําหรับ

รถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของมอเตอร

ลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุม

ความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบการเบรก

ทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟ

ที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กในการเคลื่อนที่  

 

 

 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for DC 
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motor and AC motor drive system, mechanical brake system, 

dynamic and regenerative braking system, magnetically 

levitating technology 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 Prerequisites : EN 001 203 or EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติขั ้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร และ

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, role of automation, 

Industrial applications, automation components, relays, 

switches, sensors,  actuators, Programmable Logic Controller 

(PLC) and Industrial Internet of Things (IIoT) 

 

 

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

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 Prerequisites : EN 001 203 or EN 811 300  

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ แฟม

มิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 

 Introduction to building information modeling, 

modeling, materials, families, documentation, views and 

project management 

 

 

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

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟ

และระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื ่อนเครื ่องยนตดีเซล รถจักร

ดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอรลาก
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จูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและระบบ

ลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

 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  

 Prerequisites : None  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ การ

คํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความ

เชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ อาณัติ

สัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการ

ของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทาง

และสวนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถ

ของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

  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 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006   

 Prerequisites : SC 501 006  
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 การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื ่องจักรกลไฟฟาข้ัน

แนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟาสาม

เฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟาขั้นพื้นฐาน อุปกรณสารก่ึง

ตัวนําข้ันแนะนํา 

 

 

  Analysis of voltage, current and power in direct current and 

alternating current circuits, transformers, introduction to 

electric machinery, generators, motors, concepts of three-

phase systems, methods of power transmission, basic electrical 

measuring instruments, introduction to semiconductor devices 

 

   

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

 Design of Engineering Experiments  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 Prerequisites : SC 401 207  

 

 สถิติข้ันแนะนํา การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมข้ันแนะนาํ 

การทดลองที่มีปจจัยเชิงเดี่ยว การออกแบบบล็อกสุมสมบูรณ จัตุรัสละติน

และการออกแบบที่เกี่ยวของ การทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบ

เศษสวนแฟคตอเรียล การถดถอยเช ิ ง เส นและระเบียบวิธ ีพ ื ้นผิว

ผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

 

 

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 

 

   

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

 Separation Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

          กระบวนการแยกข ั ้นแนะน ํา การด ํา เน ินท ี ่ สภาวะสมดุล 

กระบวนการดูดซึม การแยกโดยการกรองดวยแผน การแยกดวยเยื่อเลือก

ผาน กระบวนการดูดซับ และการแลกเปลี่ยนอิออน 
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         Introduction to separation processes, equilibrium-stage 

operations, absorption, membrane separations, adsorption and 

ion exchange 

   

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

 Introduction to Catalysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005 #  

 Prerequisites : SC 201 005 #  

         หลักการเรงปฏิกิริยาเอกพันธุและการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุเบื้องตน 

ชนิดของตัวเรงปฏิกิริยาการผลิตและทดสอบตัวเรงปฏิกิริยา อัตราเร็วและ

สมรรถนะของตัวเรงปฏิกิร ิยา ฐานหลักสําหรับการออกแบบตัวเรง

ปฏิกิริยาที่มีสารรองรับ โดยใชจลนพลศาสตรเปนตัวชวยการออกแบบวัฏ

จักรการเรงปฏิกิริยาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการออกแบบ

ตัวเรงปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยา การดูแลรักษาและการ

เลือกใชตัวเรงปฏิกิริยาในโรงงานปโตรเคมี 

                 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  

 Prerequisites : None  

          การแบงชนิดของพอลิเมอร โครงสรางและคุณสมบัติของพอลิเมอร 

การเกิดพอลิเมอรแบบการเติมและแบบควบแนน คุณสมบัติเชิงกลของพอลิ

เมอร วิธีทดสอบคุณสมบัติของพอลิเมอร พลาสติกที่ใชเพื่อการอุปโภค 

พลาสติกสําหรับงานวิศวกรรม กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรการอัดรีด 

การฉีดเขาเบา การเปาข้ึนรูป 
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         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 713 502 วัสดุประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 Composite and Product Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

 Prerequisites : SC 201 005  

 ระบบพอลิเมอรหลายองคประกอบ พอลิเมอรผสมและวัสดุประกอบ การ

ขึ้นรูปพอลิเมอร สมบัติทั่วไปและการเปลี่ยนเฟสของวัสดุประกอบ การ

วิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร สมบัติทางกล สมบัติทางความรอน 

สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ 

         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  

 Prerequisites : SC 201 005  

          บทนําเกี่ยวกับการหอหุม วิธีที่ใชในการหอหุม วัสดุที่ใชในการ

หอหุม วิธีตรวจสอบสารที่ถูกหอหุม ภาพรวมของเทคโนโลยีการหอหุมและ

การนําไปใชงาน การหอหุมในอุตสาหกรรมอาหาร การหอหุมดวยไลโพ

โซม 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  

 Prerequisites : None  

          หลักการพื ้นฐานทางเคมีไฟฟา อุณหพลศาสตรและศักยของ

ข้ัวไฟฟา จลนศาสตรเคมีไฟฟา พาสซิวิตี ระเบียบวิธีโพลาไรเซชัน เซลกัลป

วานิก และเซลลความเขมขน และการประยุกตเทคโนโลยีเคมีไฟฟาใน

กระบวนการทางเคมี 

         Principle of electrochemistry, thermodynamics and 

electrode potential, passivity, polarization methods, galvanic 

and concentration cell and application of electrochemical 

technology in chemical processes 

 

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

 Biomass Conversion Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

 Prerequisites : SC 201 005  

         พลังงานชีวภาพ การเพิ่มความหนาแนน ไพโรไลซิส แกสฟเคชัน 

การเผาไหมชีวมวล การผลิตเอทานอล การผลิตกาซชีวภาพและกาซ

ไฮโดรเจน นํ้ามันไบโอดีเซล เคมีภัณฑฐานชีวภาพ และพอลิเมอรชีวภาพ 

        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  

 Prerequisites : SC 201 005  

       บทนําสถานการณพลังงานโลก ผลกระทบของการผลิตและใช

เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมตอสิ่งแวดลอมการผลิตไฟฟาและการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวยีน การเก็บกักพลังงาน กระบวนการเคมีไฟฟาที่

เหนี่ยวนําดวยแสง ไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

        Global energy situations, conventional fuels and their 

environmental impacts, electricity generation and renewable 
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energy applications, energy storage, photoelectrochemical 

cells, hydrogen and fuel cells 

   

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

 Special Topics in Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

          วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเร่ืองในทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งควรแก

การสนใจตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กําลังเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

         Subject covers specific content in chemical engineering 

which should be interested, depending on development of 

technology 

 

 

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

 Basic Biochemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

          ความสัมพันธระหวางชีววิทยากับวิศวกรรมศาสตร พื้นฐานของ

เซลลสิ่งมีชีวิต ประโยชนจากพลังงานที่กําเนิดจากเซลลสิ่งมีชีวิต ตัวเรง

ปฏิกิริยาทางชีวภาพ จลนพลศาสตรของเซลล การออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ

ช ีวภาพ การแยกผล ิตภ ัณฑ และการท ําให ผล ิตภ ัณฑบร ิส ุทธ ิ ์ ใน

อุตสาหกรรม 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 713 803 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 การจัดการสิ ่งแวดลอม การเพิ ่มผลผลิตที ่เป นมิตรกับสิ ่งแวดลอม 

ผลกระทบของมลพิษตอสิ ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพสิ ่งแวดลอม 

แหลงกําเนิดและคุณลักษณะของเสีย วิธีการบําบัด ของเสียอันตรายและ

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

 Air Pollution Control in Chemical Plant  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

          มลพิษอากาศ สาเหตุ แหลงกําเนิดและผลกระทบ แนวทางการ

ออกแบบสําหรับอุปกรณที่ใชในการควบคุมมลพิษอากาศ การควบคุม

มลพิษสําหรับสารประกอบอินทรียระเหย ไนโตรเจนออกไซด ไนโตรเจนได

ออกไซดคารบอนมอนนอกไซด และสารประกอบไฮโดรคารบอน 

         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 

hydrocarboncompounds 

 

   

*EN 742 001 การคํานวณพ้ืนฐานในวิศวกรรมกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Basic Calculation in Process Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

      หนวยและขนาด สมดุลมวลสาร สมดุลหลังงาน การใชคอมพิวเตอร

ชวยในการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการ 

 

      Unit and dimension, material balance, energy balance, 

computer aids in process engineering calculations. 

 

   

*EN 742 002 สมดุลกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Equilibrium  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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      กฏของอุณหพลศาสตร พลังงานอิสระ กฏของสถานะ สมดุลทางเคมี 

อุณหพลศาสตรของระบบหลายองคประกอบ สมการของสถานะ การใช

คอมพิวเตอรชวยในการคํานวณทางอุณหพลศาสตร 

 

      Laws of thermodynamics, free energy, phase rules, 

chemical equilibrium, thermodynamics of multicomponent 

systems, equations of state, computer aids in thermodynamics 

calculation. 

 

   

*EN 742 101 กลศาสตรของไหลและหนวยปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 Fluid Mechanics and Its Unit Operations  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

     สถิตศาสตรของของไหล การๆหลแบบเสียดทาน การออกแบบหนวย

ปฏิบัติการทางกลศาสตรของไหลเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรชวยในการ

คํานวณและออกแบบทางกลศาสตรของไหล 

 

 

     Fluid static, friction flow, basic unit operations design in fluid 

mechanics, computer aids in fluid mechanics calculation and 

design. 

 

   

*EN 742 201 การจัดการทางวิศวกรรมขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Engineering Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

     กลยุทธการผลิต การพยากรณ การวางผังโรงงานขั้นพื้นฐาน การ

จัดการสินคาคงคลังขั ้นพื้นฐาน การวางแผนการผลิต แบบจําลองการ

จัดการ การจัดการโครงการ 

 

 

     Production stradegy, forecasting, basic plant layout, basic 

inventory management, production scheduling, management 

models, Project management. 

 

   

*EN 743 102 การถายโอนความรอนและหนวยปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 Heat Transfer and Its Unit Operations  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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     การถายโอนความรอนแบบการนํา การถายโอนความรอนแบบการพา 

การถายโอนความรอนแบบการแผรังสี การออกแบบหนวยปฏิบัติการ

ทางการถายโอนความรอนเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณ

และออกแบบทางการถายโอนความรอน 

 

 

     Conduction heat transfer, convection heat transfer, 

radiation heat transfer, basic unit operations design in heat 

transfer, computer aids in heat transfer calculation and design. 

 

   

*EN 743 103 จลนพลศาสตรวิศวกรรมสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Kinetics for Industrial Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 742 001  

 Prerequisites : EN 742 001  

 

     หลักมูลพื้นฐานของจลนพลศาสตรและเคร่ืองปฏิกรณ ชนิดของเคร่ือง

ปฏิกรณ การออกแบบเครื่องปฏิกรณขั้นพื้นฐาน การใชคอมพิวเตอรชวย

ในการคํานวณทางจลนพลศาสตรและออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ 

 

 

     Fundamentals of kinetics and reactors, type of reactors, 

basic reactors design, computer aids in kinetics calculation and 

reactor design. 

 

   

*EN 743 104 การถายโอนมวลสารและหนวยปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 Mass Transfer and Its Unit Operations  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

     การแพรของโมเลกุล การถายเทมวลสารแบบการพา การออกแบบ

หนวยปฏิบัติการณทางการถายโอนมวลสารข้ันพื้นฐาน การใชคอมพิวเตอร

ชวยในการคํานวณและออกแบบทางการถายโอนมวลสาร 

 

 

     Molecular diffusion, convective mass transfer, basic unit 

operations design in mass transfer, computer aids  in mass 

transfer calculation and design. 
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*EN 743 202 เศรษฐศาสตรกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Processes Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

     เศรษฐศาสตรวิศวกรรมขั้นแนะนํา การวิเคราะหทางการเงิน การ

ประเมินคาโครงการ การประมาณราคาสําหรับการออกแบบโรงงาน

ทางดานวิศวกรรม 

 

 

     Introduction to engineering economics, financial analysis, 

evaluation fo project, cost estimation for engineering plant 

design. 

 

   

 *EN 743 301 วัสดุวิศวกรรมและเคมีวิเคราะห 4(4-0-8) 

 Engineering Materials and Analytical Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005  

 Prerequisites : SC 201 005  

 

     โครงสรางวัสดุ แผนภาพสมดุลของสถานะ คุณสมบัติทางกลของวัสดุ

วิศวกรรม วิธีวิเคราะหสําหรับวัสดุวิศวกรรม เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับ

วิศวกรรมกระบวนการ 

 

 

     Material structures, phase equilibrium diagram, mechanical 

properties of engineering materials, analytical methods for 

engineering materials, basic organic chemistry for process 

engineer. 

 

   

*EN 743 401 การควบคุมอัตโนมัติสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Automatic Control for Industrial Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 402 302  

 Prerequisites : SC 402 302  

 

     แบบจําลองทางคณิตศาสตร กลวิธีการหาผลลัพธ ระบบควบคุม

อัตโนมัติข้ันแนะนํา การวิเคราะหระบบควบคุม การใชคอมพิวเตอรชวยใน

การคํานวณและออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ  

 

 

     Mathematical modeling, solution techniques, introduction 

to automatic control, control system analysis, computer aids in 

automatic control calculation and design. 
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*EN 743 501 การบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยง 3(3-0-6) 

 Safety and Risk Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

     หลักการของการควบคุมความปลอดภัย การประเมินความเสี ่ยง 

หลักการของการจัดการความปลอดภัย พระราชบัญญัติและกฎหมายที่

เก่ียวกับความปลอดภัย 

 

 

     Principles of safety control, risk assessment, principle of 

safety management, legislation and safety laws. 

 

 

*EN 743 601 การออกแบบกระบวนการ 1 3(3-0-6) 

 Process Design I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

     กรอบความคิดการออกแบบสําหรับโรงงานทางเคมี วิธีการหาคา

เหมาะสมที่สุด การพิจารณาเรื ่องความปลอดภัย มลพิษที่เกี ่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา การควบคุมมลพิษที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

 

 

     Conceptual design of chemical plant, optimization 

methofds, safety consideration, introduction to environmental 

pollution, environmental pollution control. 

 

 

*EN 743 771 

 

หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

 

3(3-0-6) 

 Special Topics in Chemical Process Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

          วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่องในทางวิศวกรรมกระบวนการ 

ซึ่งควรแกการสนใจตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กําลังเปนที่นาสนใจใน

ปจจุบัน 

         Subject covers specific content in process engineering 

which should be interested, depending on development of 

technology 

 

 

   

*EN 743 796 การฝกงาน 1(0-3-1)  

 Practical Training                                           ไมนับหนวยกิต  
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เงื่อนไขของรายวิชา : EN 742 101 #  หรือ EN 743 102 #  หรือ EN 

743 103 # 

 

 
Prerequisites : EN 742 101 #  หรือ EN 743 102 # หรือ EN 743 

103 # 

 

 

นักศึกษาตองฝกงานในงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ 

อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ

นักศึกษาตองนําเสนอรายงานการฝกงาน 

 

 

Each student is required to complete practical work related to 

his or her chosen field of process engineering at least 30 

working days.  The 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 744 602 การออกแบบกระบวนการ 2 3(3-0-6) 

 Process Design II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 743 601  

 Prerequisites : EN 743 601  

 

     หลักมูลพื้นฐานของการออกแบบกระบวนการ การออกแบบโรงงาน

ทางเคมี การประเมินมูลคาของการออกแบบโรงงาน การออกแบบ

เคร่ืองมือที่มีความสําคัญ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบโรงงาน 

 

 

     Fundamentals of process design, design of chemical plant, 

plant design evaluation, major equipment design, computer 

aids in plant design. 

 

   

*EN 744 603 การออกแบบหนวยปฏิบัติการสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 

 Unit Operations Design for Industrial Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN742101 และ EN743102 และ EN743103  

 Prerequisites : EN742101 และ EN743102 และ EN743103  

 
    การออกแบบเชิงลึกสําหรับหนวยปฏิบัติการที่สําคัญในโรงงานทางเคมี 

การใชคอมพิวเตอรในการชวยออกแบบหนวยปฏิบัติการ 

 

 
    Deep details design for major unit operations in chemical 

plant, computer aids in unit operations design. 
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 *EN 744 801 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรกระบวนการ 2(0-6-3) 

 Laboratory for Process Engineers  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 742 101 # และ EN 743 102 # และ EN 

743 103 # 

 

 
Prerequisites : EN 742 101 # และ EN 743 102 # และ EN 743 

103 # 

 

 
     ปฏิบัติการทางหนวยปฏิบัติการณสําหรับกลศาสตรของไหล การถาย

โอนความรอน และ การถายโอนมวลสาร ปฏิบัติการทางการวิเคราะหวัสดุ 

 

 
     Laboratory in unit operations for fluid mechanics, heat 

transfer, and mass transfer, laboratory in material analysis. 

 

   

*EN 744 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 6 หนวย

กิต 

 Cooperative Education in Chemical Process Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  IC 011 015  

 Prerequisites :  IC 011 015  

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิศวกรรม

กระบวนการเคมี โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ชัดเจน

ตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห 

ตอเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงาน

ทั ่วไป น ักศึกษาตองเขียนรายงานเช ิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

 Each student required to work responsively in the area of 

process engineering,  fulltime work plan must be established 

and followed under supervision of his/ her advisors 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 

 

   

*EN 744 998 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1(0-3-2) 

 Chemical Process Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 742 101 # หรือ EN 743 102 # หรือ EN 

743 103 # 
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 Prerequisites : EN 742 101 # or EN 743 102 # or EN 743 103 

# 

 

      การพัฒนาขอเสนอโครงงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

ภายใตการกํากัลดูแลของที่ปรึกษาโครงงาน 

 

      Development of project proposal in field of process 

engineering under supervision by the project advisor. 

 

   

**EN 744 999 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2(0-6-3) 

 Chemical Process Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 744 998  

 Prerequisites : EN 744 998  

      วิชาติอเนื่องจาก EN 744 999 โดยใหความสําคัญการทําปฏิบัติการที่

เก่ียวกับโครงงาน เพื่อใชในการเขียนเลมรายงานและการสอบปากเปลา 

 

      The continuing course from EN 744 999 concentrated on 

conduting project experiments for the final report and oral 

examination. 

 

   

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

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

           หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบนิ ระบบและสมรรถนะ

ของอากาศยาน สรีรวิทยาการบนิ การตัดสนิใจของผูที่ทําหนาที่

เดินอากาศ 

 

 

          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  

 Prerequisites : None  

 
          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบนิ ระบบเคร่ืองชวยเดินทาง ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับ
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อากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเคร่ืองหมายที่เก่ียวของกับการบิน 

ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 

          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  

 Prerequisites : None  

 
          อุตุนิยมวิทยาสําหรับนกับินการแปลขอมูลสภาพอากาศ เทคนิค

การนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 
 

 

          Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 

navigation, flight performance calculation and planning 

performance 

 

   

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

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

          การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสงสินคา

อันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การฝกอบรมสําหรับ

พนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุมการผลติ การเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบ  

 

  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 

 

   

IC 011 001 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  
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 Prerequisites : None  

  ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  การฝกการอานที่เนน

การประเมิน การวิเคราะหวิพากษ อยางเปนระบบ การฝกการเขียนที่เนน

การคนควา การเรียบเรียง การสรางงานเขียนหนังสือสําหรับความมุง

หมายตาง ๆ 

           English language reading and writing skills that 

emphasizes analysis and critical evaluation of texts, and 

writing that emphasizes organization and creativity in different 

communication settings 

 

   

IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ทักษะภาษาอังกฤษ ดานการพูด ฟง อานและเขียน เชิงวิชาการที่จําเปน 

Essential academic english language skills in speaking, listening, 

reading and writing 

 

   

IC 011 003 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 1 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาไทย  

 Prerequisites : Non-Thai students  

 วัฒนธรรมไทยขั้นแนะนํา ตัวอักษรและไวยากรณไทย การฟงและการพูด

เพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน   

Introduction to thai culture, thai alphabet and thai grammar, 

listening and speaking for communication various situation in 

daily life 

 

   

IC 011 004 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาญี่ปุน  

 Prerequisites : Non-Japanese students  

 คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุ นอยางงายสําหรับการสนทนาใน

ชีวิตประจําวัน แนะนําวัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุน 
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Simple japanese vocabulary, expressions, sentences used in 

everyday conversations, introduction to general japanese 

culture 

   

IC 011 005 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาจีน  

 Prerequisites : Non-Chinese students  

  คําศัพท 280 คํา สํานวนประโยคภาษาจีนอยางงายสําหรับการ

สนทนาในชีวิตประจําวัน สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง ไวยากรณ 

40 หัวขอ การฝกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ 

280 Chinese words, expression, sentences used in everyday 

conversations, chinese phonetics (Pinyin) and pronunciation, 40 

grammar points, practice in chinese communication in various 

situations 

 

   

IC 011 006 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 2 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 003  

 Prerequisites : IC 011 003  

  การอานและการเขียนข้ันพื้นฐานในชีวิตประจําวัน  ทักษะการฟง

และการพูดที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้นในสถานการณตาง ๆ การแสดงความคิด

และความรูสึกเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ   

 

 Basic reading and writing in everyday life, listening and speaking 

skills with complicated content in different situations, 

expression of ideas and feelings on various topics 

 

   

IC 011 007 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 004  

 Prerequisites : IC 011 004  

  คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุนขั้นกลางที่ใชในการสนทนา

ทางธุรกิจและสถานการณที่หลากหลาย และอักษรคันจิข้ันแนะนํา 
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Intermediate Japanese vocabulary, expression and sentences 

used in business and several situations, introduction to Kanji 

   

IC 011 008 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 005  

 Prerequisites : IC 011 005  

 ภาษาจีน 500 คํา สํานวนประโยคภาษาจีน 600 ประโยคสําหรับการ

สนทนา สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง ไวยากรณ 80 หัวขอ ทักษะ

การสื่อสารภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ   

500 chinese words, expression, 600 sentences used in 

conversations, chinese phonetics (Pinyin) and pronunciation, 80 

grammar points, chinese communication skills in various 

situations 

 

 

IC 011 012 ภาวะผูนําและการจัดการความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนํา หนาที่ของภาวะผูนําและ

การจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร 

Knowledge and understanding of leadership theories, 

leadership function and styles, change management leadership 

and change management, and factors affecting organizational 

change 

 

   

IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานและความเปนมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 Career Preparation and Professionalism 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 

 Prerequisites : None  

   องคประกอบในการสรางภาพลักษณมืออาชีพ การสื ่อสาร

ระหวางบุคคลและการพัฒนาความสัมพันธ การพัฒนาพันธกิจ การเขียน

เปาหมาย ทักษะทางโทรศัพท มารยาททางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและ
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ธุรกิจ เทคนิคการฟงและการพูด การเขียนประวัติยอ การเตรียมตัวสําหรับ

การสัมภาษณงาน 

Components of projecting professional image, on interpersonal 

communication and relationship development mission 

statement development, writing goals, telephoning skills, e-

mail and business etiquette, listening and speaking techniques, 

resume writing, preparation for job interview 

   

IC 011 016 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูดานสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ การคัดเลือกแหลง

สารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและ

สังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบตาง ๆ  

Concepts and important information, processes development 

of information literacy skills ,information searching ,selecting 

sources of information, evaluation of information values, 

information analysis and synthesis, information composition 

and presentation in various formats 

 

   

IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 หลักการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา การ

คนหาขอมูลและความรู  การโตแยง และกระบวนการการใหเหตุผล 

เทคนิคและการประยุกตสําหรับแนวทางตรรกะในการคิดอยางมีเหตุผล 

การแกปญหา และการตัดสินใจ 

Principles, concepts , processes in logical thinking and problem 

solving, information and knowledge searching, argument and 

reasoning processes, techniques and applications for a logical 
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approach to rational thinking, problem solving, and decision 

making 

   

IC 011 019 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 คุณลักษณะผู ประกอบการ จริยธรรมสําหรับผ ู ประกอบการ ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด 

การระดมทุนเพื่อการลงทุน การพัฒนาแผนธุรกิจ การสรางแบรนดและ

เคร่ืองหมายการคา บัญชีข้ันพื้นฐาน การช าระภาษี การประเมินธุรกิจ 

Entrepreneurship characteristics, ethics for entrepreneurs, 

corporate social responsibility, motivation, decisions- making, 

marketing analysis, investment funding, business plan 

development, branding and trademarking, basic accounting, tax 

payment, business evaluation 

 

   

IC 011 020 การวางแผนการเงินสวนบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Personal Financial Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ความรูพื้นฐานในการวางแผนการเงินสวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ 

การจัดการเงิน การจัดหาสินเชื่อ ความรับผิดชอบตอการใชสินเชื่อ การ

ธนาคาร การลงทุน ประกัน การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณอาย ุ

Basic personal financial planning fundamentals, budgeting, 

money management, acquiring credit, responsible use of credit, 

banking, investment, insurance, tax planning, and retirement 

planning 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006  

 Prerequisites : CON SC 201 006  
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 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคม ีระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ 

และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 

 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  

 
เง ื ่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 007 

หรือ CON SC 201 008 
 

 Prerequisites : CON SC 201 005 ห ร ื อ  CON SC 201 007 ห รื อ 

CON SC 201 008 
 

 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 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) 

 

   

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

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ

ประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ปริพันธข้ัน

แนะนํา 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 
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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  

 Prerequisites : SC 401 206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ันแนะนํา 

 

 

 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 

 

   

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

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 Prerequisites : SC 401 207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชัน

หลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบ

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

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 Prerequisites : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่

มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลา

ปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิง

อนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 

 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 

 

   

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

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุม

นาิกาอยางงาย เครื ่องชั ่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของ

ของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์ของการ

ขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด 

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  

 Prerequisites : None  
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 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร 

ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัส

ของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของ

นิวตัน 

 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 

 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

      เวกเตอร แรงและการเคลื ่อนที ่ การคงตัวของโมเมนตัมและ

พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 

กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยาความ

โนมถวง 

 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  

 Prerequisites : None  

 

 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิต

และสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นตอเวลา กระแสไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร 

ทฤษฎีควอนตัมเบื ้องตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกส

เบื้องตน   
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 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 

 

 

 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2 เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวชิาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี ้

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชพีวิศวกรรมกระบวนการเคม ี 

ทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดบัคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 โดย

การคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สดุของแตละรายวิชาในกลุมวชิาชีพ

วิศวกรรมกระบวนการเคมี  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 744 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการเคม ีจะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 744 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมกระบวนการเคม ีและ EN 744 999 

โครงการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่สมควรไดรับอนปุริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการเคมี จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

                  3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 

แตไมตํ่ากวา 1.75 


