สาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส (056xxx)
คําอธิบายรายวิชา
056211 เทคโนโลยีการแปรรูปทางเคมีและฟสกิ สเบื้องตน
2(2-0)
(Introduction to Physico-Chemical Processing Technology)
หลักการในการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร โดยทางเคมี และฟสิกสผลิตภัณฑตาง ๆ และผล
ทางเศรษฐกิจในแงการเพิ่มคาทางเศรษฐกิจของ ผลิตภัณฑที่ไดจากวัตถุดิบทางการเกษตร
056231 การแปรรูปทางกระบวนการเคมีและฟสิกส I
4(3-3)
(Physico-Chemical Processing I)
พื้นฐาน : 051231
ทฤษฎีและการใชกระบวนการทางเคมีและฟสิกสในทางอุตสาหกรรม สมดุลมวลสาร
กระบวนการลดขนาด การกรอง การสกัด การผสม การตกตะกอน การตกผลึก และกระบวนการตรึง
3(2-3)
056311 สมบัตทิ างเคมีและฟสิกสของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
(Physico-Chemical Properties of Agro-Industrial Products)
พื้นฐาน : 403111 และ 420118
สมบัติทางอุณหพลศาสตรของกาซ ของเหลว และของแข็ง สมบัตทิ างดานวิทยากระแส
ของของแข็งและของเหลว สมบัติและการเกิดเจลและของวัสดุยืดหยุน
056312 การวิเคราะหทางเคมีและฟสิกสของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร
3(2-3)
(Physico-Chemical Analysis of Agro-Industrial Products)
พื้นฐาน : 402331 และ 402312
การวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ทางเคมีและฟสิกสของแปง น้ําตาล โปรตีน ไขมันที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร การใชเครื่องมือในการวิเคราะห การใชเครื่องกาซโครมาโตกราฟ
เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟสมรรถนะสูง และเครื่องนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
056321 เทคโนโลยีพอลิเมอร I (Polymer Technology I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 056231 และ 403221
โครงสรางและสัณฐานของพอลิเมอรและโคพอลิเมอร การวิเคราะหโครงสรางของพอลิ
เมอรและ โคพอลิเมอร ทฤษฎีการตกผลึกและการหลอมละลาย ความสัมพันธระหวางสมบัตทิ างฟสิกส
และสัณฐานวิทยาของผลึก
056322 เทคโนโลยีการฟอกหนัง I (Leather Processing Technology I)
3(3-0)
ชนิดของหนังสัตวและสมบัติทางกายภาพ โครงสรางของเนื้อเยื่อ การเตรียมวัตถุดิบ การ
เสื่อมเสียและการถนอมวัตถุดิบสําหรับการฟอก การตรวจสอบวัตถุดิบหนัง

056331 การแปรรูปทางกระบวนการเคมีและฟสิกส II
3(2-3)
(Physico-Chemical Processing II)
พื้นฐาน : 056231
สมดุลพลังงาน หลักการและการคํานวณของกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟสิกส ดวย
ความรอนและเครื่องมือ กรณีศึกษา
056332 เคมีของวัตถุดิบการเกษตร (Chemistry of Agricultural Raw Materials)
3(3-0)
พื้นฐาน : 056231
องคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตร การเปลีย่ นแปลงทางเคมีและฟสิกสของ
วัตถุดิบการเกษตร ระหวางกอนและหลังการเก็บรักษา ปฏิกิริยาเคมีของการเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบ
ระหวางกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟสิกสในผลิตภัณฑการเก็บรักษา
056341 มาตรฐานและกฎหมายผลิตผลการเกษตร
2(2-0)
(Agricultural Product Standard and Law)
กฎหมายขอบังคับและมาตรฐานของผลิตผลการเกษตรของไทยและสากล
056411 เคมียาง (Rubber Chemistry)
3(3-0)
พื้นฐาน : 403221
สมบัติทางเคมีและฟสิกสของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห การใชสารเคมีในการรักษา
และปรับสมบัติของยาง การวิเคราะหทางเคมีของยางและน้ํายาง
056412 เคมีหนัง (Leather Chemistry)
3(2-3)
พื้นฐาน : 403221
องคประกอบทางเคมีของหนัง ทฤษฎีของแอลดีไฮด ธาตุตาง ๆ ที่มผี ลทางปฏิกิรยิ าเคมี
ตอหนัง จลนศาสตรทางเคมีตาง ๆ ที่มีตอ เนื่อง และปฏิกิริยาตอคอลลาเจน
056421 เทคโนโลยีพอลิเมอร II (Polymer Technology II)
3(2-3)
พื้นฐาน : 056321
การสังเคราะหพอลิเมอรและโคพอลิเมอรในทางอุตสาหกรรม สมบัติทางกลศาสตร และ
การดัดแปลงสมบัตขิ องพอลิเมอรโดยกระบวนการทางเคมีและฟสิกส กระบวนการผลิตและการเลือกใช
วัสดุพอลิเมอรในงานเฉพาะอยาง
056422 เทคโนโลยีการขึ้นรูปพอลิเมอรดว ยแมพิมพ
3(2-3)
(Polymer Molding and Die Technology)
การนําพอลิเมอรมาขึ้นรูป เพื่อการใชงานทางอุตสาหกรรมดวย การไดแมพิมพ
3(2-3)
056423 เทคโนโลยีการผลิตยาง (Rubber Technology)
การผลิตน้ํายางขนและยางแหงประเภทตาง ๆ มาตรฐานของยางและน้ํายาง การวิเคราะห
ทางเคมีของน้าํ ยางขน
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056424 เทคโนโลยีการฟอกหนัง II (Leather Processing Technology II)
3(2-3)
พื้นฐาน : 056322
การเตรียมหนังสําหรับการฟอก กรรมวิธแี ละสารเคมีทเี่ กี่ยวของในการฟอกหนังประเภท
ตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟสิกสของเนื้อเยื่อ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาหนังฟอก
มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของหนังฟอก
056425 เทคโนโลยีการฟอกหนัง III (Leather Processing Technology III)
3(2-3)
พื้นฐาน : 056424
การปรับปรุงคุณภาพหนังดวยวิธีทางเคมีและฟสิกส การยอมสี การวางแผนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตและการควบคุม การตรวจสอบคุณภาพหนัง
3(2-3)
056427 เทคโนโลยีนา้ํ มันพืช (Vegetable Oil Technology)
การออกแบบ การสกัด และการทําใหบริสทุ ธิ์ของน้ํามัน และไขมันชนิดตาง ๆ รวมทั้ง
ความกาวหนาใหม ๆ ที่เกีย่ วกับกระบวนการแปรรูปไขมันและน้ํามัน
056428 เทคโนโลยีนา้ํ มันหอมระเหย (Essential Oil Technology)
3(2-3)
หลักการและกรรมวิธใี นการผลิตน้ํามันหอมระเหย แหลงวัตถุดิบ การเอาน้ํามันหอมระเหย
มาใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ
056431 เครื่องมือและการควบคุมในกระบวนการทางเคมีและฟสิกส
3(3-0)
(Instrumentation and Control in Physico-Chemical Processing)
พื้นฐาน : 056231
การวิเคราะหและการออกแบบเครื่องมือสําหรับกระบวนการผลิต การติดตามผลและการ
ควบคุมกระบวนการผลิต ทฤษฎีการตรวจวัดอุณหภูมิ ความเปนกรด ดาง กระแสไฟฟา การควบคุม
ระดับของของเหลว การควบคุมการไหล การตรวจสอบและการออกแบบระบบการตรวจสอบ
056441 การควบคุมคุณภาพในกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟสิกส
3(3-0)
(Quality Control in Physico-Chemical Processing)
พื้นฐาน : 422111
ระบบและเครือ่ งมือที่ใชในการควบคุมคุณภาพ การวัดคาคุณภาพและการทํารายงาน การ
ทําคูมือคุณภาพ และการวางแผนจัดทําระบบคุณภาพสากล
056471 การออกแบบโรงงานแปรรูปทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
3(3-0)
(Physico-Chemical Processing Plant Design)
พื้นฐาน : 056331
การวิเคราะหและออกแบบโรงงาน เครื่องมือที่จําเปนสําหรับผลิต ผลิตภัณฑที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ
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056481 เทคโนโลยีการผลิตยางสังเคราะหและผลิตภัณฑยาง
3(2-3)
(Synthetic Rubber and Rubber Product Technology)
ทฤษฎีและกรรมวิธีการผลิตยางสังเคราะห การผลิตผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขนและยาง
สังเคราะห สมบัติทางกลศาสตรและการทดสอบสมบัตทิ างกลศาสตรของผลิตภัณฑยาง
056482 เทคโนโลยีนา้ํ ตาล (Sugar Technology)
3(2-3)
กรรมวิธใี นการผลิต และการดําเนินงานของอุตสาหกรรมน้ําตาล การเสื่อมเสีย การเก็บ
รักษา การแปรรูปน้ําตาลในโรงงานอุตสาหกรรม ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้าํ ตาล มีการศึกษานอก
สถานที่
056483 เทคโนโลยีแปง (Starch Technology)
3(2-3)
เทคโนโลยีการผลิตแปง ความกาวหนาในอุตสาหกรรมแปง การปรับปรุงผลิตภัณฑ
ชนิดตาง ๆ ของแปงเพื่อใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และการควบคุมคุณภาพ
056484 เทคโนโลยีผลิตภัณฑพลอยไดจากหนัง (Leather By-Product Technology)
3(2-3)
สมบัติทางเคมีและฟสิกสของผลิตภัณฑพลอยไดจากการฟอกหนัง การใชประโยชนของ
ผลพลอยไดจากการฟอกหนังในอุตสาหกรรมการผลิตเยลลาติน การทําอาหารสัตวเลีย้ ง การผลิตฟลม
056485 เทคโนโลยีสแี ละกลิ่นรส (Color and Flavor Technology)
3(2-3)
หลักการและกรรมวิธใี นการผลิตสีและกลิ่นรส แหลงวัตถุดิบ การนํามาใชในอุตสาหกรรม
056486 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว (Feed Manufacturing Technology)
3(2-3)
หลักการและวิธีการผลิตอาหารสัตว การติดตามตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สวนผสม และ
ผลิตภัณฑอาหารสัตว สูตรอาหารและสารเติมแตง การควบคุมสุขลักษณะโรงงานผลิตอาหารสัตว มี
การศึกษานอกสถานที่
056490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
056491 เทคนิควิจัย (Research Techniques)
3(1-6)
เทคนิคในการทดลอง การวิเคราะหและประเมินผล การเรียบเรียง และรายงานผลทางดาน
เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
056496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
1-3
(Selected Topic in Physico-Chemical Processing Technology)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีทางกระบวนเคมีและฟสิกสในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
056497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยี ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
ในระดับปริญญาตรี

4

