หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ภาษาอังกฤษ:
Master of Engineering Program in Chemical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Chemical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
M. Eng. (Chemical Engineering)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
3. การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถเขาใจภาษาไทย
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้ เรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ยบโอนหน ว ยกิ ตรายวิชาและการลงทะเบีย นเรีย นขามสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ให เ ป น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
เปนหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ประกอบดวย การเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ซึ่งแบงออก
ไดเปน 2 แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจยั เชิงวิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจยั รวมอุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมดิ งั นี้
คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุมวิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
XX –X X X – X X X
12 3 4 5 6 7 8
10

1. ตําแหนงที่
2. ตําแหนงที่
3. ตําแหนงที่
4. ตําแหนงที่
5. ตําแหนงที่
6. ตําแหนงที่

1–2
3
4
5
6
7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เปนเลข 6)
ลําดับที่ของรายวิชา

- ความหมายของรหัสการจัดชัว่ โมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
12
หนวยกิต
04-711-601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี
Advanced Mathematics for Chemical Engineering
04-711-602 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง
Advanced Chemical Engineering Thermodynamics
04-711-603 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณขั้นสูง
Advanced Chemical Reaction Engineering and Reactor Design
04-711-604 ปรากฏการณการถายโอนขั้นสูง
Advanced Transport Phenomena
04-711-605* สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Seminar

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)*

ั หนวยกิต (Audit) และ
* นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเคมี แบบไมนบ
ตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
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สําหรับนักศึกษาที่ไมไดจบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานทางดานวิศวกรรมเคมี ในรายวิชาดังตอไปนี้
04-711-201 หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
Chemical Engineering Principles and Calculations
04-711-401 ความรูพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 1
4(4-0-8)
Basic Chemical Engineering 1
04-711-402 ความรูพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 2
4(4-0-8)
Basic Chemical Engineering 2
การกําหนดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐานดังกลาว สามารถอยูนอกเหนือจากรายวิชาทีก่ ลาวในขางตนได
โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกําหนดรายวิชาเรียนใหกับนักศึกษาเปนรายบุคคล
สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานเหลานีไ้ มนับเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคมี และนักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
2. หมวดวิชาเลือก
9
หนวยกิต
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือกโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 รายวิชาเลือกจะตองเปนรายวิชาที่มีรหัสรายวิชา ในตําแหนง 3 ตัวหลัง (ของรหัสรายวิชา 8 ตัว)
ตั้งแต 600 ขึ้นไปเทานั้น จึงจะนับเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
2.2 สําหรับแผนการศึกษาแบบที่ 1 หรือ แผนวิจัยเชิงวิชาการ ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกดังนี้
ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี (ขอ 2.4) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2.3 สําหรับแผนการศึกษาแบบที่ 2 หรือ แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกดังนี้
2.3.1. ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี (ขอ 2.4) ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
2.3.2. ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในแผนทําวิจยั รวมกับอุตสาหกรรม (ขอ 2.5) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.4 รายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี และหนวยกิตวิชามีดังนี้
2.4.1 กลุมวิชาดานวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและประยุกต
04-712-601 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Fluid Mechanics
04-712-602 การถายโอนความรอนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Heat Transfer
04-712-603 ปฏิบัติการถายโอนมวล
3(3-0-6)
Mass Transfer Operations
12

04-712-604 กระบวนการแยกดวยเมมเบรน
Membrane Separation Process
04-712-605 สมดุลวัฏภาคของไหล
Fluid Phase Equlibria
04-712-606 การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณเคมี
Chemical Reactor Analysis
04-712-607 วิศวกรรมการเรงปฏิกิริยา
Catalysis Engineering
04-712-608 กระบวนการพอลิเมอร
Polymer Processing
04-712-609 วิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering
04-712-610 หัวขอพิเศษวิศวกรรมเคมี
Special Topics in Chemical Engineering
04-712-611 หัวขอขั้นสูงวิศวกรรมเคมี
Advanced Topics in Chemical Engineering
2.4.2 กลุมวิชาดานวิศวกรรมระบบกระบวนการ
04-713-601 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
Advanced Process Control
04-713-602 การประเมินและออกแบบกระบวนการเคมี
Chemical Process Evaluation and Design
04-713-603 ยุทธศาสตรการออกแบบกระบวนการ
Strategy of Process Design
2.4.3 กลุมวิชาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
04-714-601 การปองกันมลภาวะ
Pollution Prevention
04-714-602 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
Environmental Bioprocess Engineering
04-714-603 ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
Alternative Energy Resources and Technology
13

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.5 รายวิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรมและหนวยกิตวิชามีดังนี้
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือกในแผนทําวิจยั รวมกับอุตสาหกรรมโดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังนี้
2.5.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดังนี้
04-715-601 การฝกงานอุตสาหกรรม
4(0-40-0)
Industrial Internship
2.5.2 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
04-421-703 การปกปองสิ่งแวดลอม
1(1-0-2)
Environmental Protection
04-421-704 การจัดการธุรกิจ
1(1-0-2)
Business Management
04-421-705 การจัดการอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Management
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเปนสาขาทีเ่ กี่ยวของกับวิศวกรรมเคมีได
4. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
04-711-691 วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-36-0)
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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04-711-201

หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Principles and Claculations

3 (3-0-6)

ความรูพื้นฐานทั่วไปทางวิศวกรรมเคมี การคํานวณปริมาณมวลสารสัมพันธของปฏิกิริยา
เคมีและดุลมวลกระบวนการ การคํานวณดุลมวลของกระบวนการทีม่ ีกระแสปอนกลับ
กระแสไหลออมผาน และกระแสเปาไล การใชขอมูลทางเคมี ขอมูลสมดุลวัฏภาค ขอมูล
ทางกายภาพ
และขอมูลทางอุณหพลศาสตรในการคํานวณดุลพลังงานกระบวนการ
กรณีศึกษาของการดุลมวลและดุลพลังงานในกระบวนการผลิตภัณฑประเภทตางๆ
Basic knowledge of chemical engineering, calculations of chemical reaction
stoichiometry and material balances of processes, calculations of material balances of
processes with recycles, by pass and purging, use of chemical data, phase equilibrium
data and thermodynamics data for energy balances of processes, case studies of material
and energy balances of various production processes
04-711-401

ความรูพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 1
Basic Chemical Engineering 1

4 (4-0-8)

สมบัติทางอุณหพลศาสตรของของไหลบริสุทธิ์และของผสม
กฎทางอุณหพลศาสตร
สมดุลวัฏภาคของไอและของเหลว อุณหพลศาสตรของสารละลาย จลนพลศาสตรของ
ปฏิกิริยาเอกพันธ เครื่องปฏิกรณของปฏิกิริยาเอกพันธและอุณหภูมิคงที่ จลนพลศาสตร
เบื้องตนของปฏิกิริยาวิวิธพันธที่ใชตัวเรงปฏิกิริยาของแข็ง
Laws of thermodynamics, thermodynamics properties of pure fluids and mixtures,
vapor/liquid equilibrium, solution thermodynamics, kinetics of homogeneous reaction,
reactors of isothermal homogeneous reaction, fundamental of heterogeneous kinetic
reaction with solid catalyst
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04-711-402

ความรูพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 2
Basic Chemical Engineering 2

4 (4-0-8)

การไหลของของไหล การเคลื่อนที่ของอนุภาคในของไหล การแยกเชิงกล การนําความ
รอน การพาความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การแพร สัมประสิทธิ์การถายโอน
มวล ปฏิบัติการหนวยที่มกี ารถายโอนความรอนและมวลเกิดขึ้นพรอมกัน จรรยาบรรณ
วิศวกรและกรณีศึกษา
Fluid flow, flow past immersed body, mechanical separation, heat conduction, heat
convection, heat exchangers, diffusion, mass transfer coefficient, simultaneous heat and
mass transfer unit operations, engineering ethics and case studies
04-711-601

คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเคมี
Advanced Mathematics for Chemical Engineering

3 (3-0-6)

การสรางสมการทางคณิตศาสตรในปญหาทางวิศวกรรมเคมี เทคนิคการหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธสามัญและเชิงอนุพันธยอย อนุกรมอนันต วิธีการแยกตัวแปร ฟงกชั่น
เบสเซลและฟงกชั่นพหุนามของเลอจองด การแปลงลาปลาซ การวิเคราะหเวกเตอรและ
เทนเซอร ตัวแปรที่เปนจํานวนเชิงซอน ฟงกชั่นออรโธกอนอล
Formulation of mathematics equations in chemical engineering problems, analytical
solution techniques of ordinary and partial differential equations, infinite series,
separation of variables, Bessel’s equations and Legendre polynomial, Laplace
transform, vector and tensor analysis, complex variables, orthogonal functions
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04-711-602

อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง
Advanced Chemical Engineering Thermodynamics

3 (3-0-6)

สมดุลและเสถียรภาพของระบบ ความสั มพัน ธทางอุณหพลศาสตร ระบบของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม สมดุลวัฏภาค สมดุลเคมี อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ
System equilibrium and stability, thermodynamic relations, systems of pure materials
and mixtures, phase equilibrium, chemical equilibria, statistical thermodynamics
04-711-603

วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณขั้นสูง
Advanced Chemical Reaction Engineering and Reactor Design

3 (3-0-6)

จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเคมี อัตราเร็วของปฏิกิริยาเอกพันธและวิวิธพันธ ตัวเรง
ปฏิกิริยาและปฏิกิริยาที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา การถายโอนความรอนและมวลในปฏิกิริยาวิวิธ
พันธ การออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมีแบบตอเนื่องสําหรับปฏิกิริยาเอกพันธและวิวิธพันธ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณจริง
Kinetics of reacting system, reaction rates of homogeneous and heterogeneous
reactions, catalyst and catalyzed reactions, heat and mass transfer in heterogeneous
reactions, designing of continuous chemical reactors for homogeneous and
heterogeneous reactions, designing of real reactors
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04-711-604

ปรากฏการณการถายโอนขั้นสูง
Advanced Transport Phenomena

3 (3-0-6)

หลักการถายโอนโมเมนตัม พลังงานและมวลในสถานะคงตัวและไมคงตัว การอนุรักษ
โมเมนตั ม พลั ง งานและมวลในการไหลแบบราบเรี ย บและแบบป น ป ว นในระดั บ
จุลทรรศน ทฤษฎีของชั้นขอบเขตแบบราบเรียบและแบบปนปวน สมการเชิงอนุพันธ
ของการเปลี่ยนแปลงภาวะตอเนื่อง การเคลื่อนที่ และพลังงาน การวิเคราะหการถาย
โอนและสหสัมพันธ การถายโอนความรอน มวล และโมเมนตัมที่เกิดขึ้นพรอมกัน
Principles of momentum, energy, and mass transport in steady and unsteady states,
conservation of momentum, energy and mass in laminar flows and turbulent flows in
microscopic approaches, laminar and turbulent boundary layer theories, differential
equations of change in continuity, motion and energy, transport analogies and
correlations, simultaneous heat, mass, and momentum transfer
04-711-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Seminar

1 (0-2-1)

การเขารวมฟงและการอภิปรายในหัวขอดานวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพจากวิทยากรรับเชิญ
การคนควาขอมูล การ
นําเสนอบทความวิชาการเชิงวิเคราะหในหัวขอดานวิศวกรรมเคมีที่ไดรับการคัดเลือกตอ
ที่ประชุมและการจัดทํารายงานตามที่ภาควิชากําหนด
Participate and discussion in the topics of chemical engineering researches, research and
engineering ethics from invited speakers, literature survey to follow the progress in
researches, presentation of an assigned paper from the department committee and
preparation of report writing
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04-711-691

วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-36-0)

การคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมีภายใตการดูแลและใหคําปรึกษา
จากอาจารยผูควบคุม การเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอผลงาน
ตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
Research in an interesting topic in chemical engineering under the supervision of a
faculty member, preparation of thesis in a proper form, presentation at a public
seminar, oral examination by the committee
04-712-601

กลศาสตรของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics

3(3-0-6)

กลศาสตรของไหลสองและสามมิติ การไหลสองวัฏภาคที่มีฟอง การไหลชั้นขอบเขต
การหาคําตอบของปญหาการไหลหนืด การไหลปนปวน การผสม และฟลูอิไดเซชัน
Fluid mechanics in two and three dimensions, two-phase bubble flow, boundary layer
flow, mathematics solutions of viscous flow problems, turbulence flow, mixing and
fluidization
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04-712-602

การถายโอนความรอนขั้นสูง
Advanced Heat Transfer

3(3-0-6)

ทฤษฎีกฎการถายโอนพลังงาน การวิเคราะหการนําความรอนในสถานะคงตัวและไมคง
ตัว การถายโอนพลังงานความรอนในของไหลที่เคลื่อนที่ การพาความรอนแบบอิสระ
และแบบบังคับในการไหลแบบราบเรียบและปนปวนผานพื้นผิวและในทอ การถายโอน
ความรอนแบบแผรังสี
โปรไฟลอุณหภูมิและการคํานวณฟลักซพลังงาน เครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน วิธีการเลือกชนิดและคํานวณตนทุนของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนที่เหมาะสม
Formulation of the laws governing the transport of energy, transient and steady state
analysis for heat conduction, transport of thermal energy in fluids in motion, free and
forced convection in laminar and turbulent flow over surfaces and within conduits,
radiant heat transfer, temperature profile and computation of energy fluxes, heat
exchangers, selection methodologies and approximate costing methods for feasible
types of heat exchangers
04-712-603

ปฏิบัติการถายโอนมวล
Mass Transfer Operations

3(3-0-6)

หลักการและวิธีการคํานวณการถายโอนมวลแบบพหุองคประกอบ การดําเนินสเตจ
สมดุล สมดุลวัฏภาค การดูดซึม การกลั่น การสกัดของเหลวดวยของเหลว และการชะ
กระบวนการแบบแบทช แบบตอเนื่อง และแบบหลายขั้นตอน ไฮโดรไดนามิกสใน
คอลัมน อุปกรณชวยการสัมผัสระหวางวัฏภาค และการออกแบบกระบวนการ
Principles and calculation methods of multicomponent mass transfer operations,
equilibrium stage operations, phase equilibria, absorption, distillation, liquid-liquid
extraction and leaching, batch, continuous and multistage operations, hydrodynamics in
column, contacting devices, and operation design
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04-712-604

กระบวนการแยกดวยเมมเบรน
Membrane Separation Process

3(3-0-6)

ชนิดและคุณลักษณะเยื่อแผน วัสดุและรูปแบบในการทําเยื่อแผน หลักการของการแยก
ดวยเยื่อแผน อัลตราฟลเตรชัน นาโนฟลเตรชัน อิเล็กโตรไดอะไลซีส ออสโมซิสแบบ
ผันกลับได และเพอเวบโพเรชัน โมเดลการสงผานเยื่อแผน การสะสมความเขมขนและ
การอุดตัน กรณีศึกษากระบวนการเยื่อแผนเพื่อการแยกสารและการแยกในเฟสของเหลว
Types and characterization of membranes, membrane materials and modules, principle
of membrane separations: ultrafiltration, nanofiltration, electrodialysis, reverse osmosis
and pervaporation, membrane transport models, concentration polarization, fouling in
membrane, case studies of membrane applications in separations and liquid phase
separation
04-712-605

สมดุลวัฏภาคของไหล
Fluid Phase Equilibria

3(3-0-6)

สมดุลเคมีและสมดุลวัฏภาค สมดุลวัฏภาคของสารผสมหลายองคประกอบ หลักการ
ของฟวกาซิตี สัมประสิทธิ์แอคติวิตแี ละศักยเคมีและการประยุกตใชเพื่อหาสมบัติอื่นของ
ระบบ แรงระหวางโมเลกุล ทฤษฎีสมนัย และทฤษฎีของของเหลว
Chemical reaction equilibria and phase equilibria, multicomponent phase equilibria,
fugacity, activity coefficient and chemical potential concepts and their applications for
predicting other properties, intermolecular forces, theory of corresponding states,
theory of liquids

49

04-712-606

การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณเคมี
Chemical Reactor Analysis

3(3-0-6)

จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเนื้อเดียวและปฏิกิริยาวิวิธพันธที่ไมมีตัวเรงปฏิกิริยา
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาวิวิธพันธุที่มีตวั เรงปฏิกิริยา ปฏิกิริยาในระบบแกส-ของแข็ง
และแกส-ของเหลว เครื่องปฏิกรณแบบกะและแบบกึ่งกะ เครื่องปฏิกรณแบบถังกวน
เครื่องปฏิกรณแบบทอไหล เครื่องปฏิกรณแบบเบดนิง่ เครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด
เครื่องปฏิกรณสําหรับการไหลแบบหลายวัฏภาค
Kinetics of homogeneous and heterogeneous non-catalytic reactions, kinetics of
heterogeneous catalytic reactions, gas-solid and gas-liquid reactions, batch and
semibatch reactors, continuous stirred tank reactor, plug flow reactor, packed bed
catalytic reactors, fluidized bed, multiphase flow reactors
04-712-607

วิศวกรรมการเรงปฏิกิริยา
Catalysis Engineering

3(3-0-6)

หลักการการเรงปฏิกิริยาดวยตัวเรงปฏิกิริยาในปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธและแบบเนื้อเดียว
ทฤษฏี ก ารดู ด ซั บ ทางเคมี แ ละปฏิ กิ ริ ย าบนผิ ว จลนพลศาสตร แ ละการถ า ยโอนมวล
กระบวนการเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม การออกแบบตัวเรงปฏิกิริยา การสังเคราะห
และคุณลักษณะของตัวเรงปฏิกิริยา การเลือกวัสดุรองรับ การทดสอบตัวเรงปฏิกิริยา
ตัวอยางเฉพาะของการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยา
Principles of heterogeneous and homogeneous catalysis, chemisorption theory and
surface reactions, reaction kinetics and mass transfer effects, industrial catalytic
processes, catalyst design, catalyst synthesis and characterization, choice of support
materials, experimental test, specific examples of catalyst design
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04-712-608

กระบวนการพอลิเมอร
Polymer Processing

3(3-0-6)

การประยุกตใชหลักการถายเทความรอน กลศาสตรของไหล และอุณหพลศาสตรในการ
ออกแบบและควบคุมกระบวนการพอลิเมอร การผสม กระบวนการการอัดรีด การขึ้น
รูปดวยการฉีด การขึ้นรูปดวยการเปา การขึ้นรูปรอน การขึ้นรูปดวยการอัดและการถาย
โอน
Application of heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics to the design and
control of polymer processing, mixing, extrusion, injection molding, blow molding,
thermoforming, compression and transfer molding
04-712-609

วิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering

3(3-0-6)

จุลชีววิทยาและชีวเคมี จลนพลศาสตรของเอนไซมและจุลินทรีย การออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณชีวภาพ การถายโอนความรอนและมวลในกระบวนการหมัก กระบวนการเพิ่ม
ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ
Microbiology and biochemistry, kinetics of enzyme and microorganism, bioreactor
design, heat and mass transfer in fermentation, product purification
04-712-610

หัวขอพิเศษวิศวกรรมเคมี
Special Topics in Chemical Engineering

3(3-0-6)

ศึ ก ษาหั ว ข อ เฉพาะที่ น า สนใจทางสาขาวิ ศ วกรรมเคมี หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่กําหนดโดยอาจารยผูสอนและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา
Study of specialized topics of interest in chemical engineering assigned by the
instructors with the consent of the head of department
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04-712-611

หัวขอขั้นสูงวิศวกรรมเคมี
Advanced Topics in Chemical Engineering

3(3-0-6)

ศึกษาหัวขอที่เปนวิชาการชั้นสูงที่นาสนใจทางสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต ที่กําหนดโดยอาจารยผูสอนและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
ภาควิชา
Study of advanced topics of interest in chemical engineering assigned by the instructors
with the consent of the head of department
04-713-601

การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
Advanced Process Control

3(3-0-6)

การควบคุมกระบวนการแบบแพลนทไวด แบบจําลองกระบวนการ การเลือกโครงสราง
การควบคุม การกําจัดภาระรบกวนเชิงสถิตที่มีคุณลักษณะเชิงเสนและไมเชิงเสน โครง
รางการควบคุม การควบคุมปฏิบัติการเฉพาะหนวยและโดยรวมของกระบวนการทัง้ หมด
การควบคุมระบบแบบหลายตัวแปรเขาและหลายตัวแปรออก
Plant-wide process control, process modeling, control structure selection, rejection
analysis of linear and non-linear, control configuration, control of unit operations and
complete processes, control of multiple-input and multiple-output processes
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04-713-602

การประเมินและออกแบบกระบวนการเคมี
Chemical Process Evaluation and Design

3(3-0-6)

การออกแบบปฏิบัติการเฉพาะหนวย เครื่องปฏิกรณเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม
ลักษณะการทํางานของกระบวนการเคมี การสังเคราะหโครงขายเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน ความปลอดภัยกระบวนการ การจัดการดานพลังงาน การประเมินกระบวนการ การ
ออกแบบเพื่อความสามารถในการทํางานสูงสุดดานความปลอดภัย
Design of unit operations, chemical reactors and integrated industrial plants, operability
characteristics of chemical processes, synthesis of heat exchanger networks, process
safety, energy integration, process evaluation, design for optimum operability safety
04-713-603

ยุทธศาสตรการออกแบบกระบวนการ
Strategy of Process Design

3(3-0-6)

การสังเคราะหระบบกระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ หลักเกณฑการ
ตัดสินใจเลือกเครื่องมือ การคํานวณตนทุนและเศรษฐศาสตรการปฏิบัติการ การจําลอง
กระบวนการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ยุทธศาสตรการคํานวณแบบโมดูลที่เปนลําดับ
ขั้น สมการผลเฉลยที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการออกแบบกระบวนการ
Process system synthesis, stages of process design, criterion of equipment selection,
costs and economic estimation of process operations, computer aided process
simulation, sequential modular calculation strategies, equation oriented solution
strategies

53

04-714-601

การปองกันมลภาวะ
Pollution Prevention

3(3-0-6)

หลักการปองกันมลภาวะ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม การปองกันมลภาวะใน
กระบวนการอุตสาหกรรม
เทคนิคการลดของเสียใหนอยที่สุด การลดของเสีย
อุตสาหกรรม การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวติ การออกแบบเพื่อ
สิ่งแวดลอม และการนําการปองกันมลภาวะไปใช
Principles of pollution prevention, environmental management system, pollution
prevention of industrial processes, waste minimization technique, waste reduction in
industry, analysis of life cycle assessment, design for environment and application in
pollution prevention
04-714-602

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
Environmental Bioprocess Engineering

3(3-0-6)

จุลชีววิทยา กระบวนการทางชีวภาพ การประยุกตกระบวนการชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
ของน้ําเสีย ดินปนเปอน แกสชีวภาพ และอากาศเสีย
Microbiology, bioprocesses and their applications in environments of wastewater,
contaminated land, biogas and air pollution
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04-714-603

ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
Alternative Energy Resources and Technology

3(3-0-6)

หลักการของพลังงานหมุนเวียน การมีอยางจํากัดของเชือ้ เพลิงและปโตรเลียม ทรัพยากร
พลังงานของโลก ทรัพยากรพลังงานทดแทน พลังงานสุริยะ พลังงานลม พลังน้ํา
พลังงานชีวมวล พลังงานนิวเคลียร การผลิตเชื้อเพลิงและกระบวนการ กระบวนการ
แกสซิฟเคชัน เทคโนโลยีการใชและการเปลี่ยนพลังงานทดแทน การจัดการของเสียจาก
ระบบผลิต
Principles of alternative energy, finite nature of fuels and petroleum, world energy
resources, renewable energy resources: solar energy, wind energy, hydropower,
biomass, nuclear energy, fuel production and processing, gasification process,
technologies for use and conversion of renewable energy, disposal of waste
management
04-715-601

การฝกงานอุตสาหกรรม
Industrial Internship

4(0-40-0)

การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก ไ ขและวิ เ คราะห ป ญ หาทางอุ ต สาหกรรมในสิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยปญหาดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
สถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองเขียนรายงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่
ไดใหแกอาจารยผูสอน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the cooperative
thesis research by working in an industrial environment at least 1 semester under the
supervision of a faculty member and industry, preparation of a working report and
summary of their jobs to instructors

55

04-421-703

การปกปองสิ่งแวดลอม
Environmental Protection

1(1-0-2)

เทคนิคการปกปองสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
การผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาด
การวิเคราะหความคุมคาในการนํา
กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมมาใช
Environmental protection techniques, environment impact assessment, environment
management systems, clean production, cost-benefit analysis of the environmental
management processes
04-421-704

การจัดการธุรกิจ
Business Management

1(1-0-2)

เศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หลักการในการ
บริหารงาน พฤติกรรมขององคกร การเงิน การกอตั้งธุรกิจใหม กฎหมายธุรกิจ
Economics for industrial business, industrial business administration, principles of
management, organization behavior, financing, new enterprise establishment, business
laws
04-421-705

การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management

1(1-0-2)

หลักการจัดการ ศิลปะและวิทยาศาสตรของการจัดการทางอุตสาหกรรม โครงสรางของ
องคกรและการกําหนดนโยบาย ความสัมพันธทางอุตสาหกรรม การทําแผนงานการ
ควบคุม การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะหสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ และการ
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวก การเงินและการควบคุมงบประมาณ
Fundamentals of managements, art and science of management in industry, structure of
organization and policy making, industrial relation, planning and control, research and
development, location analysis, production design and facility planning, finance and
budgetary control
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