สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
202211** หลักการและการคํานวณพืน้ ฐานทางวิศวกรรมเคมี
4(4-0)
(Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering)
หลักการคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี การทําสมดุลมวลสารที่เกีย่ วของและไม
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี การทําสมดุลพลังงานโดยใชขอมูลสมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค
ขอมูลทางกายภาพและขอมูลทางอุณหพลศาสตร การแกปญหาสมดุลมวลสารและพลังงาน
สมดุลมวลสาร และพลังงานในสภาวะไมคงตัว
Introduction to chemical engineering calculations; stoichiometry and material
balance with and without chemical reactions; energy balances using chemical and
phase equilibrium data, physical property data, and thermodynamic data; solving
material and energy balance problems; unsteady-state material and energy
balances.
202212 การปฏิบตั ิการเฉพาะหนวย I
3(3-0)
(Unit Operations I)
แนะนําหลักการของการปฏิบัติการเฉพาะหนวย สถิตยศาสตรของของไหลและการ
ประยุกต ปรากฏการณของการไหลและสมการพื้นฐานของการไหล การไหลของของไหล
ชนิดอัดตัวไมได และชนิดอัดตัวไดในทอและชั้นบาง อุปกรณสงผานของไหล เครื่องมือที่
ใชวัดอัตราการไหล การผสมและการกวน กลศาสตรของอนุภาคและหลักการแยกอนุภาค
ดวยแรงโนมถวงและแรงเหวีย่ ง การตกตะกอน ฟลูอิไดเซชัน การบดลดขนาดและการคัดแยก
อนุภาคดวยเครื่องมือกล
Introduction to unit operations; fluid static and its applications; fluid dynamics;
fluid flow phenomena, basic equations of fluid flow, flow of incompressible fluids in
pipelines and thin layers, flow of compressible fluids; fluid transporting devices; fluid
measuring devices; mixing and agitation; particle mechanics and principles of
gravity and centrifugal separation; sedimentation; fluidization; size reduction and
mechanical separation.
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202213**วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเคมี
3(3-0)
(Numerical Methods for Chemical Engineers)
พื้นฐาน : 204111 และ 417167
การสรางสมการคณิตศาสตรของปญหาทางวิศวกรรมเคมี ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการ พีชคณิต การหาปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ
และสมการเชิงอนุพันธยอย
Mathematical formulation of chemical engineering problems, numerical
solutions of algebraic equations, numerical integration, numerical solutions of
ordinary and partial differential equations.
202215 อุณหพลศาสตรวศิ วกรรมเคมี I
3(3-0)
(Chemical Engineering Thermodynamics I)
พื้นฐาน : 417167
งานและความรอน กฎขอที่หนึ่งและแนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร สมการ
สภาวะความสัมพันธของสมบัติสภาวะ กฎขอที่สองและขอที่สามของอุณหพลศาสตร
วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
Work and heat, the first law and basic concept of thermodynamics, equations
of states, state property relation, the second and the third laws of thermodynamics,
thermodynamic cycles.
202218 การปฏิบตั ิการถายโอนโมเมนตัมและความรอน
3(3-0)
(Momentum and Heat Transfer Operations)
สถิตยศาสตรของไหลและการประยุกต พลศาสตรของไหล ปรากฏการณของการ
ไหลและสมการพื้นฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัวไมไดในทอและการ
ไหลเปนชัน้ บาง อุปกรณขนสงของไหล อุปกรณที่ใชวดั อัตราการไหล การผสมและการกวน
หลักการพื้นฐานการถายโอนความรอนโดย การนํา การพา และการแผรังสี เครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การกรอง การทําระเหย
การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง และการกอสภาพของไหล
Fluid statics and its applications; fluid dynamics; fluid flow phenomena and
basic equations of fluid flow; flow of incompressible fluids in pipelines and thin
layers; fluid transporting devices; fluid measuring devices; mixing and agitation;
fundamental of heat transfer: conduction, convection, and radiation; double pipe

** วิชาปรับปรุง
วท.บ. (วิศวกรรมเคมี) พ.ศ. 2551

2

heat exchangers; heat exchange equipment; filtration; evaporation; sedimentation;
centrifuge; fluidization.
202222 **กระบวนการวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
(Chemical Engineering Processes)
จรรยาบรรณวิศวกรเคมี ปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ อุปกรณ และภาวะของการปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑผูบริโภค
Chemical engineer code of ethics, chemical reactions and physical changes
forming in processes; equipment and operating conditions in chemical process
industries; fuel industries, petrochemical industries, food industries, chemical
industries, consumer product industries.
202311 การปฏิบตั ิการเฉพาะหนวย II
3(3-0)
(Unit Operations II)
การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบทอสองชั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเชลลและทอ เครื่องแลกเปลีย่ นความ
รอนแบบแผน เครื่องควบแนน เครื่องตมระเหย การคํานวณสมดุลในหนึ่งขั้นตอน การกลั่น
Heat conduction, heat convection, heat radiation, double pipe heat
exchangers, shell and tube heat exchangers, plate heat exchangers, condenser,
evaporator, equilibrium stage calculations, distillation.
202312**การปฏิบตั ิการเฉพาะหนวย III
3(3-0)
(Unit Operations III)
พื้นฐาน: 202211 และ 202311
การถายเทมวล อุปกรณสําหรับการปฏิบตั ิการแบบกาซ-ของเหลว การปฏิบตั ิการที่
เกี่ยวของกับความชื้น การดูดซึม เครื่องอบแหง การสกัด การดูดซับ
Mass transfer, equipment for gas-liquid operations, humidification operation,
gas absorption, drying, extraction, adsorption.
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202313**ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี I
1(0-3)
(Chemical Engineering Laboratory I)
พื้นฐาน: 202212 หรือ 202218
ปฏิบตั ิการทางการลดขนาด การถายโอนของไหลและความรอน และการกลั่น
Laboratory in size reduction, transfer of fluid and heat, and distillation.
202314 ปรากฏการณการถายโอน
3(3-0)
(Transport Phenomena)
พื้นฐาน: 417267
กฎความหนืดของนิวตัน กฎการนําความรอนของฟูเรียร กฎการแพรของฟกส
สมดุลของโมเมนตัม พลังงานและมวล วิธกี ารดุลแบบเชลล สมการการแปรเปลีย่ น การถาย
โอนโมเมนตัมพลังงานและมวลระหวางวัฏภาค ดุลมหทรรศน
Newton’s law of viscosity; Fourier’s law of conduction; Fick’s law of diffusion;
momentum balances; energy balances; mass balances; shell balance method;
equations of change; interphase momentum energy and mass transports;
macroscopic balances.
202316 อุณหพลศาสตรวศิ วกรรมเคมี II
3(3-0)
(Chemical Engineering Thermodynamics II)
พื้นฐาน: 202215
ระบบที่มีสารหลายชนิด สมดุลของวัฏภาคที่มีสารหลายชนิด อุณหพลศาสตรของ
สารละลาย สมดุลปฏิกิริยาเคมี
Multi-component system, multi-component phase equilibrium, solution
thermodynamics, chemical reaction equilibria.
202317 อุณหพลศาสตรวศิ วกรรมเคมีเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics)
อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีเบือ้ งตน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร สมบัติเชิง
ปริมาตรของของไหลบริสุทธิ์ ผลกระทบจากความรอน กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
สมบัติทางอุณหพลศาสตรของของไหล อุณหพลศาสตรในกระบวนการไหล สมดุลเฟส
ความในการผสม สมดุลปฏิกิริยาเคมี
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Introduction to chemical engineering thermodynamics, first law of
thermodynamics, volumetric properties of pure fluids, heat effects, second law of
thermodynamics, thermodynamics properties of fluids, thermodynamics of flow
processes, phase equilibrium, heat of mixing, chemical reaction equilibrium.
202318 การปฏิบตั ิการถายโอนมวล
3(3-0)
(Mass Transfer Operations)
การถายเทมวล การดูดซึมกาซ การคํานวณสมดุลลําดับขั้น การกลั่น การสกัด การ
อบแหง การดูดซับ และการควบคุมการปฏิบัติการเฉพาะหนวย
Mass transfer, gas absorption, equilibrium-stage calculations, distillation,
extraction, drying, adsorption, and control of unit operations.
202321**การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ
3(2-2)
(Computer Applications for Process Modeling and Simulation)
พื้นฐาน: 202213
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักมูลสําหรับการคํานวณดานวิศวกรรมเคมี ดุล
มวล ดุลพลังงาน การประยุกตคอมพิวเตอรเพื่อการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร การจําลองกระบวนการ การออกแบบการปฏิบตั ิการเฉพาะหนวย และการ
วิเคราะหกระบวนการโดยใชซอฟตแวรสาํ เร็จรูป
Computer programming, fundamentals for chemical engineering calculation,
mass balance, energy balance, computer application for chemical engineering
calculation, mathematical modeling, process simulation, unit operation design, and
process analysis using software packages.
202322* การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี
1(0-3)
(Instrumental Analysis in Chemical Engineering)
พื้นฐาน: 403114
วิเคราะหดวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี วิธีการวิเคราะหสาํ หรับผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม และคุณภาพน้ํา การฝกงานโรงงาน
Chemical engineering instrumental analysis, analytical methods for
petroleum products and water quality, workshop practice.
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202341 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
3(3-0)
(Chemical Reaction Engineering)
พื้นฐาน: 202211
จลนพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาที่เปนเนื้อเดียวกัน การออกแบบ
เบื้องตนสําหรับเครื่องปฏิกรณเคมี สารเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็ง เครื่องปฏิกรณที่ใชสาร
เรงปฏิกิริยาทีเ่ ปนของแข็ง
Principles of chemical kinetics, kinetics of homogeneous reactions, design
fundamentals for chemical reactors, solid catalysts, heterogeneous catalytic
reactors.
202361 การปองกันและการควบคุมมลพิษ
3(3-0)
(Pollution Prevention and Control)
หลักการปองกันมลพิษ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและอนุกรมมาตรฐานสากล
ไอเอสโอ 14000 วิธีการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด หลักการควบคุมมลพิษ
อุตสาหกรรม วิธีการบําบัดและทิ้งน้ําเสีย มลสารที่เปนอนุภาคและทีเ่ ปนกาซ ของเสียที่เปน
ของแข็งและสารอันตรายจากอุตสาหกรรมเคมี
Pollution prevention concept, environmental management system and ISO
14000, cleaner technology audit methodology; principles of industrial pollution
control; treatment and disposal method for industrial waste water, particulate and
gaseous solid waste, and pollutants, hazardous wastes from chemical industry.
202411** ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเคมี II
(Chemical Engineering Laboratory II)
พื้นฐาน: 202218 หรือ 202311

1(0-3)

ปฏิบตั ิการทางการถายโอนความรอนและมวล และการควบคุมกระบวนการ
Laboratory in heat and mass transfer and process control.
202413**การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
(Chemical Engineering Plant Design)
พื้นฐาน: 202311
แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี
ขอพิจารณาทางเศรษฐศาสตร ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหทตี่ ั้งและการ
** วิชาปรับปรุง
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วางผังโรงงาน การออกแบบใหเหมาะสมทีส่ ุด การออกแบบเครือขายแลกเปลี่ยนความรอน
และมวลสาร
Concept and procedure for plant design and chemical production process;
considerations in economic, safety and environment; plant location analysis and plant
lay out; optimum design; design of heat exchanger and mass exchanger network.
202414** การออกแบบอุปกรณทางวิศวกรรมเคมี
2(1-2)
(Chemical Engineering Equipment Design)
พื้นฐาน: 202311
การออกแบบอุปกรณในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี คุณลักษณะและการเขียน
แบบ การคํานวณและการฝกออกแบบ
Design of chemical engineering process equipment, specification and
drawing, calculation and practice in design.
202421 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม
3(3-0)
(Process Dynamics and Control)
พื้นฐาน: 417267
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี เทคนิคการ
แกปญหาและพลศาสตรของระบบ หลักการควบคุมแบบยอนกลับ การวิเคราะหเสถียรภาพ
ของระบบ การออกแบบระบบควบคุมและตอบสนองความถี่ และเทคนิคการควบคุมขั้นสูง
Mathematical modeling of chemical engineering processes, solution
techniques and dynamics of these systems, feedback control concept, stability
analysis, frequency response and control system designs, advanced control
techniques.
3(3-0)
202422 การควบคุมแบบหลายตัวแปรและอุปกรณ
(Multi-variable Control and Instruments)
พื้นฐาน: 202421
วิธีปริภูมิสถานะ การเฝาสังเกตการ การควบคุมได การควบคุมดวยดิจิทัล และการ
ออกแบบการควบคุมกระบวนการขนาดใหญ
State space method, operability controllability, digital control, and design of
large scale process control.
** วิชาปรับปรุง
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202423**ทักษะการออกแบบในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
(Design Know-how in Chemical Engineering Process)
พื้นฐาน: 202321 และ 202413
หลักของการเรียนแบบใชโจทยปญ
 หา ทักษะการออกแบบดานกระบวนการปโตรเลียม
และปโตรเคมี กระบวนการเคมี การหาคาเหมาะที่สุด และระบบที่มีความรอนรวม
Principles of problem-based learning, design know-how of petroleum and
petrochemical processes, chemical processes, optimization and heat integration.
202431 เศรษฐศาสตรและการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0)
(Chemical Engineering Economics and Cost Estimation)
การอานขอมูลทางการบัญชีและงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคา
ตนทุนของเครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิตทางเคมีและการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะหเชิง
เศรษฐศาสตรในการเลือกกระบวนการเคมี และการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี
Interpreting the accounting data and financial statements in chemical industry,
chemical process equipment cost estimation and economic evaluation in chemical
engineering plant design, economic evaluation for selection of alternative chemical
processes and investment in chemical industry.
202443 การเรงปฏิกิรยิ าวิวธิ พันธุ
3(3-0)
(Heterogeneous Catalysis)
หลักการของการเรงปฏิกิรยิ าแบบวิวธิ พันธุ เสนอุณหภูมิคงที่ของการดูดซับ
อัตราเร็วและแบบจําลองทางจลนศาสตรของการเรงปฏิกิริยา ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดตางๆ
และการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาและการผลิต การจําแนก
คุณลักษณะ การตรวจสอบทางกายภาพ และกรณีศึกษา
Concepts of heterogeneous catalysis: adsorption and adsorption isotherm;
rate and kinetic model of catalytic reaction; types of catalysts and industrial
application; catalyst preparation and production, characterization, physical
determination; case study.
202451 วิศวกรรมชีวกระบวนการ
(Bioprocess Engineering)

3(3-0)

** วิชาปรับปรุง
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แนวคิดหลักทางชีวภาพและวิศวกรรมชีวกระบวนการ และการประยุกตสําหรับ
วิศวกรรมเคมี ความรูที่จําเปนทางจุลชีววิทยา ชีวเคมีและพันธุศาสตร การประยุกตใช
หลักการทางวิศวกรรมศาสตรในการออกแบบ พัฒนาและวิเคราะหกระบวนการที่ใชตวั เรง
ทางชีวภาพ
The principal concepts of biological and bioprocess engineering and
application for chemical engineers; essence in microbiology, biochemistry and
genetics, the application of engineering principles to design, develop and analyze
processes using biocatalysis.
202462**
วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง
3(3-0)
(Safety Engineering and Risk Assessment)
พิษวิทยาและสุขศาสตรอุตสาหกรรม แบบจําลองการกระจายการปลดปลอยพิษ
อัคคีภัย การระเบิดและการปองกัน อุปกรณนิรภัย การจําแนกอันตราย การประเมินความ
เสี่ยงและอันตรายรายแรง การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบอุบตั ิเหตุ กฎหมาย
ขอบังคับความปลอดภัย และจรรยาบรรณ
Toxicology and industrial hygiene; toxic-released dispersion models; fire,
explosions and prevention; safety equipment, hazard identification, risk and major
hazard assessment; risk management; accident investigation; law, safety regulation
and ethics.
202463** วิศวกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
3(3-0)
(Petroleum and Petrochemical Engineering)
อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี ธรณีวิทยาและวิศวกรรมแหลงกักเก็บเบื้องตน
การสํารวจและการขุดเจาะ ความปลอดภัยและการตระหนักดานสิ่งแวดลอมในการสํารวจ
และการผลิตปโตรเลียม การขนสงน้ํามันและกาซ การแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมป
โตรเคมีในประเทศไทย การกลั่นปโตรเลียม
Petroleum and petrochemical industry, basic geology and reservoir
engineering, exploration and drilling, safety and environmental concern in petroleum
exploration and production, oil and gas transportation, natural gas separation,
petrochemical industry in Thailand, petroleum refining.

** วิชาปรับปรุง
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202471 วิศวกรรมพอลิเมอร
3(3-0)
(Polymer Engineering)
พื้นฐาน: 403221
หลักการและวิธีการเตรียมพอลิเมอร โครงสรางของพอลิเมอร สมบัติทางกายภาพ
ของพอลิเมอร สมบัติเชิงกลและสมบัติทวั่ ไปอื่น ๆ การไหลของพอลิเมอร สารเติมแตง การ
ขึ้นรูป และเทคโนโลยียืดหยุน
The principles and methods of polymer preparation, structure of polymer,
physical properties, mechanical properties and other general properties, flow
properties, additives, fabrication processes, and elastomer technology.
202472* เทคโนโลยีวัสดุนาโน
3(3-0)
(Nanomaterial Technology)
ชนิดและกระบวนการสังเคราะหวสั ดุนาโน อุปกรณและเครื่องมือแสดง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน
Type and synthesis process of nanomaterial, device and instrument for
nanomaterial characterization.
202495 โครงงานวิศวกรรมเคมี I
2(0-6)
(Chemical Engineering Project I)
พื้นฐาน: 202211, 202212, 202215 และ 202311
การเตรียมแบบเสนอโครงงานในแขนงตาง ๆ ทางวิศวกรรมเคมี และการศึกษา
เบื้องตนการนําเสนอผลงาน
Proposal preparation of projects in chemical engineering areas.
202496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี
1-3
(Selected Topics in Chemical Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมีในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลีย่ นไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in chemical engineering at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

* วิชาเปดใหม
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202497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเคมีในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in chemical
engineering at the bachelor’s degree level.
202498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in chemical engineering at the bachelor’s degree level
and compiled into a report.
202499 โครงงานวิศวกรรมเคมี II
3(0-9)
(Chemical Engineering Project II)
พื้นฐาน: 202495
การทําใหเกิดผลโครงงานวิศวกรรมเคมี การปฏิบตั ิการทดลอง การเตรียม
รายงานโครงงานการนําเสนอผลงานปากเปลา
Implementation of the proposed chemical engineering project.
Experimental operation. Report preparation and oral presentation.
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