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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ตารางเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

 
1 

 
1304 201 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
เคมีกายภาพส าหรับวิศวกรเคมี  
(Physical Chemistry for Chemical Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ธรรมชาติของเคมีกายภาพ แก๊ส อุณหพลศาสตร์
ทางเคมี กฎของอุณพลศาสตร์ทางเคมี พลังงานอิสระ 
กฎวัฏภาค สมดลุเคมี สารละลายที่เป็นกลางทางไฟฟ้า
และสารละลายท่ีน าไฟฟ้า ไฟฟ้าเคมี 

 
3(3-0-6) 

 
1304 201 

 
เคมีกายภาพส าหรับวิศวกรเคมีและชีวภาพ  
(Physical Chemistry for Chemical and Biological 
Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ธรรมชาติของเคมีกายภาพ  แก๊ส  อุณหพลศาสตร์
ทางเคมี กฎของอุณพลศาสตร์ทางเคมี  พลังงานอิสระ 
กฎวัฏภาค  สมดลุเคมี  สารละลายที่เป็นกลางทางไฟฟ้า
และสารละลายท่ีน าไฟฟ้า  ไฟฟ้าเคมี 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้

2 1304 202 เคมีอินทรียส์ าหรบัวิศวกรเคม ี
(Organic Chemistry for Chemical Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานทางเคมี โครงสร้าง การเรียกช่ือ 
และการแยกแยะของสารเคมีอินทรีย์ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและปโิตรเลยีม สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว การเตมิอนุมูลอิสระและการเกิด  
พอลิเมอร์ อะโรมาทิคโฮโดรคาร์บอน และการแทนท่ี
ด้วยสารอิเล็กโทรไฟล,์ สารอินทรยี์เฮไลด์ สาร

3(3-0-6) 1304 202 เคมีอินทรียส์ าหรบัวิศวกรเคมีและชีวภาพ  
(Organic Chemistry for Chemical and Biological 
Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานทางเคมี  โครงสร้าง การเรียกช่ือ 
และการแยกแยะของสารประกอบอินทรีย์ 
ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวชนิดและปโิตรเลยีม  
ไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว  การเติมอนุมลูอิสระและ
การเกิดพอลเิมอร์  ไฮโดรคาร์บอนชนิดอะโรมาติกและ

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



2 
 

 

ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

แอลกอฮอล์ ฟีนอลและอีเฮอร์ สารแอลดไีฮด์และคีโตน 
กรดคารบ์อนซิลิคและอนุพันธ์พวกไขมัน น้ ามัน ขี้ผึ้ง สบู่
และผงซักฟอก สเตอรโ์อไอโซเมอร์ลิซมึและการว่องไว
เชิงแสงของน้ าตาลและคารโ์บไฮเดรต เอมีนและเกลือ
ไดอะโซเนียม กรดแอมมิโนตลอดจนโปรตีน  

การแทนที่ด้วยสารอิเล็กโตรไฟลิกอินทรีย์เฮไลด์  
แอลกอฮอล์ฟีนอลและอเีทอร์  แอลดีไฮด์และคโีตน  
กรดคารบ์อนซิลิกและอนุพันธ์ของไขมัน น้ ามัน ข้ีผึ้ง สบู่
และผงซักฟอกสเตอรโ์อไอโซเมอรล์ิซึมและความว่องไว
ต่อแสงของน้ าตาลและคาร์โบไฮเดรต  เอมีนและเกลือ
ไดอะโซเนียม  กรดอะมโิน และโปรตีน  

3 1304 203 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรเคมี   
(Chemistry Laboratory for Chemical Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  1304 202 เคมีอินทรีย์
ส าหรับวิศวกรเคม ี
     ปฏิบัติการให้สอดคล้องเนื้อหาวิชา  1304 201   
เคมีกายภาพส าหรับวิศวกรเคมี   และวิชา 1304 202 
เคมีอินทรียส์ าหรบัวิศวกรเคมี  

1(0-3-0) 1304 203 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรเคมีและชีวภาพ   
(Chemistry Laboratory for Chemical and 
Biological Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1304 202 เคมีอินทรีย์
ส าหรับวิศวกรเคมีและชีวภาพ 
     จุดเดือด และการกลั่นแบบธรรมดา  การละลายของ
สารอินทรีย์  การสกัด และการตกผลึก  โครมาโทกราฟี 
การไตเตรท  จลศาสตรเ์คมี และระบบสามองค์ประกอบ  

1(0-3-0) 
 
 
 

เทียบได ้ เทียบได ้

4 1304 211 หลักการและการค านวณทางวิศวกรเคมี  
(Chemical Engineering Principles and 
Calculations) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การค านวณเบื้องต้นทางวิศวกรรมเคมี ปรมิาณมวล

3(3-0-6) 1304 211 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมเคมี   
(Chemical Engineering Principles and 
Calculations) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การค านวณเบื้องต้นทางวิศวกรรมเคมี  ปริมาณมวล

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

สารสัมพันธ์และดลุมวล การค านวณดลุมวลของ
กระบวนการที่มีกระแสป้อนกลับ กระแสไหลอ้อมผ่าน 
และกระแสเป่าไล่ การใช้ข้อมูลทางเคมีและสมดุลวฏั
ภาค ดุลพลังงาน  

สารสัมพันธ์และการค านวณดลุมวล กระบวนการ       
ที่มีกระแสป้อนกลับ  กระแสไหลอ้อมผ่าน และกระแส
เป่าไล่  การใช้ข้อมูลทางเคมีและสมดุลวฏัภาค                
ดุลพลังงาน  

5 1304 231 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม   
(Unit Operations in Momentum Transfer) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล สถติยศาสตร์
ของของไหลและการประยุกต์ คณุลักษณะของการไหล
ของของไหลและการถ่ายเทโมเมนตัมรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ การออกแบบหน่วยปฏิบัติการแยกของแข็ง
ออกจากของไหล เช่น การตกตะกอน การกรอง การ
แยกโดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง ไซโคลน การกวน
ในถัง  การลดขนาดและการแยกขนาดของอนุภาค 
และฟลูอดิไดเซชัน 

3(3-0-6) 1304 231 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม   
(Unit Operations in Momentum Transfer) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล สถติยศาสตร์
ของของไหลและการประยุกต์ คณุลักษณะ            
ของการไหลของของไหลและการถ่ายเทโมเมนตัมรวมถึง
การประยุกต์ใช้ การออกแบบหน่วยปฏิบัติการแยก
ของแข็งออกจากของไหล การตกตะกอน การกรอง การ
แยกโดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง ไซโคลน การกวน
ในถัง การลดขนาดและการแยกขนาดของอนุภาค 
และฟลูอดิไดเซชัน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

6 1304 261 ชีววิทยาส าหรับวิศวกร  (Biology for Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ความส าคัญของชีวเคมีส าหรบัพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
การเปลีย่นแปลงพันธุกรรม พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 

3(3-0-6) 1304 261 ชีววิทยาส าหรับวิศวกร (Biology for Engineers)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ความส าคญัของชีววิทยา โครงสร้างและหน้าท่ีของ
สารชีวโมเลกลุ โครงสร้างของเซลล์ พ้ืนฐานทางจุล

(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



4 
 

 

ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

หลักการและเทคนิคทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับทางวิศวกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้ 

ชีววิทยา อาหารเลี้ยงเช้ือ การเจรญิเติบโตของจุลินทรยี์ 
เทคนิคทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้     
เมตาบอลิซึม 

7 1304 262 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิศวกร  
(Biological Laboratory for Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ปฏิบัติการให้สอดคล้องเนื้อหารายวิชา 1304 261 
ชีววิทยาส าหรับวิศวกร 

1(0-3-0) 1304 262 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิศวกร   
(Biological Laboratory for Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1304 261 ชีววิทยา
ส าหรับวิศวกร 
     เทคนิคปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ  
เทคนิคการเพาะเลีย้งจุลินทรยี์และการเจือจาง         
การวัดการเจรญิเติบโตของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์
น้ าตาลรีดิวซ์ การวเิคราะห์โปรตีน  การเร่งปฏิกิรยิาของ
เอนไซม ์

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

8 1304 311 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมเคม ี  
(Applied Mathematics in Chemical Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1104 127 แคลคูลสั 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์   เพื่อใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี  โดย
ใช้หลักการแปลงและการประยุกตก์ารใช้อนุกรมฟูเรียร์ 
วิธีการพื้นฐานส าหรับการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับแก้

3(3-0-6) 1304 311 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
(Applied Mathematics in Chemical and 
Biological Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1104 127 แคลคูลสั 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้ 
พื้นฐานการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับแก้ปัญหาทาง

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

โจทย์ต่าง ๆ ในงานทางวิศวกรรมเคมี การประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่กระจาย การวิเคราะห์
กระบวนการที่ท าเป็นล าดบั  หลักการเพื้นฐานของการ
ค านวณชั้นสูง การอินทิเกรต การหาผลเฉลยของสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  

วิศวกรรมเคมี หลักการพื้นฐานของการค านวณขั้นสูง             
การหาปริพันธ์ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  

9 1304 312 ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
เคม ี     
(Computer Applications in Chemical 
Engineering Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ที่พบเห็นในงานทางวิศวกรรม
เคมี การประยุกต์ใช้เพื่อค านวณสมดุลมวลสารและ
พลังงาน การวิเคราะห์หาสภาวะทีเ่หมาะสมของ
กระบวนการ การจ าลองกระบวนการทางเคม ี

1(0-3-0) 1304 312 ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
เคมีและชีวภาพ     
(Computer Applications in Chemical and 
Biological Engineering Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ไขปัญหา
คณิตศาสตร์ที่พบเห็นในงานทางวิศวกรรมเคมี              
การประยุกต์ใช้เพื่อค านวณการดลุมวลสารและพลังงาน  
การวิเคราะห์หาคา่เหมาะที่สดุของกระบวนการ          
การจ าลองกระบวนการทางเคม ี

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

10 1304 321 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1  
(Chemical Engineering Thermodynamics I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี  
     กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของ

3(3-0-6) 1304 321 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1   
(Chemical Engineering Thermodynamics I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
     กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของ

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



6 
 

 

ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

อุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคารโ์น งานและความร้อน 
พลังงาน เอนโทรปี พ้ืนฐานการถ่ายเทความร้อน และ
การเปลีย่นรูปของพลังงาน  

อุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคารโ์น งานและความร้อน 
พลังงาน เอนโทรปี พ้ืนฐานการถ่ายเทความร้อน และ
การเปลีย่นรูปของพลังงาน  
 

11 1304 322 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 2   
(Chemical Engineering Thermodynamics II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1304 321 อุณหพล
ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     อุณหพลศาสตร์ของระบบสารหลายองค์ประกอบ 
และการประยุกต์ใช้ส าหรับสมดุลวัฏภาค การ
ประยุกต์ใช้ส าหรับสมดลุปฏิกิริยาเคมี     

3(3-0-6) 1304 322 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 2   
(Chemical Engineering Thermodynamics II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1304 321 อุณหพล
ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     อุณหพลศาสตร์ของระบบสารหลายองค์ประกอบ 
และการประยุกต์ใช้ส าหรับสมดุลวัฏภาค การ
ประยุกต์ใช้ส าหรับสมดลุปฏิกิริยาเคมี 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

12 1304 323 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ ์     
(Chemical Engineering Kinetics and Reactor 
Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1304 211 หลักการ
และการค านวณทางวิศวกรรมเคม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเครื่อง

3(3-0-6) 1304 323 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ ์     
(Chemical Engineering Kinetics and Reactor 
Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1304 211 หลักการและ
การค านวณทางวิศวกรรมเคม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเครื่อง

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ปฏิกรณ์เคมี ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบเครื่อง
ปฏิกรณ์เดี่ยวและระบบเครื่องปฏกิรณ์แบบหลายเครื่อง
เชื่อมต่อกัน ปฏิบัติการภายใต้สภาวะอุณหภมูิคงท่ีและ
อุณหภูมไิม่คงท่ีของเครื่องปฏิกรณส์ าหรับปฏิกิริยาเอก
พันธุ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณส์ าหรับ
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ ์

ปฏิกรณ์เคมี ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบเครื่อง
ปฏิกรณ์เดี่ยวและระบบเครื่องปฏกิรณ์แบบหลายเครื่อง
เชื่อมต่อกัน ปฏิบัติการภายใต้สภาวะอุณหภมูิคงท่ีและ
อุณหภูมไิม่คงท่ี เครื่องปฏิกรณ์ส าหรับปฏิกริิยาเอกพันธุ์ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปฏกิรณส์ าหรับปฏิกิรยิา
วิวิธพันธุ์ 

13 1304 331 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร   
(Unit Operations in Mass Transfer) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1304 332 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทมวล การ
ออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณถ์่ายเทมวลสารและ
อุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในเวลา
เดียวกัน เช่น การเพิ่มความช้ืน การดูดซึม การอบแห้ง 
การสกัด การดดูซับ การแลกเปลีย่นไอออน และการ
กลั่น 

3(3-0-6) 1304 337 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร   
(Unit Operations in Mass Transfer) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1304 336 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทมวล การ
ออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณถ์่ายเทมวลสารและ
อุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในเวลา
เดียวกัน เช่น การเพิ่มความช้ืน การดูดซึม การอบแห้ง 
การสกัด การดดูซับ การแลกเปลีย่นไอออน และการ
กลั่น 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

14 1304 332 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน   
(Unit Operations in Heat Transfer) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1304 231 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม 

3(3-0-6) 1304 336 หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน   
(Unit Operations in Heat Transfer) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1304 231 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทความร้อน 
การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน 
เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองช้ัน   เครื่อง
แลกเปลีย่นความร้อนแบบเซลล์และท่อ  เครื่อง
แลกเปลีย่นความร้อนแบบแผ่น เครื่องควบแน่น เครื่อง
ต้มระเหย  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานและกลไกของการถ่ายเทความร้อน 
การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของอุปกรณ์ถ่ายเท   ความ
ร้อน เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองช้ัน  
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเซลล์และท่อ        
เครื่องควบแน่น เครื่องตม้ระเหย  

15 1304 333 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 1   
(Unit Operation Laboratory I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  1304 332 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน 
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการถ่ายเทโมเมนตัม     
ปฏิบัติการทางดา้นการถ่ายเทความร้อน และกลศาสตร์
ของไหล  

1(0-3-0) 1304 333 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 1  
(Unit Operations Laboratory I)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1304 336 หน่วย
ปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน 
     ปฏิกิริยาของสารเนื้อเดียวในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ 
เครื่องปฏิกรณ์แบบกวนผสมต่อเนือ่ง เครื่องปฏิกรณ์
แบบท่อไหล การวเิคราะห์ขนาดอนุภาค การตกตะกอน 
การผสม แรงเสียดทานของการไหลในท่อ มาตรวัดอตัรา
การไหล ตัวเลขเรย์โนลด์ การท าแห้งแบบพ่นฝอย 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

16 1304 334 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 2   
(Unit Operation Laboratory II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  1304 331 หน่วย

1(0-3-0) 1304 334 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 2   
 (Unit Operations Laboratory 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1304 337 หน่วย

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร 
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการถ่ายเทมวล ปฏิบัติการ
เฉพาะหน่วยดา้นจลนพลศาสตร์วศิวกรรมเคมี เครื่อง
ปฏิกรณ์เคมี  

ปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร 
     อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน ฟลูอิไดซ์เซชัน การ
สกัด การกลั่น เมมเบรน การดูดซบั การดูดซมึ  
การจ าลองกระบวนการ  

17 1304 335 กระบวนการถ่ายโอน (Transport Phenomena)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1104 127 แคลคูลสั 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ความหนืด  ความน าความร้อน  สัมประสิทธ์ิการ
แพร่อุณหภมูิและความดัน  ผลของส่วนผสมที่มีต่อ
สมบัติการถ่ายโอน คณุสมบัติของปรากฏการณ์การถ่าย
โอน สมดลุของการถ่ายเทมวล  การถ่ายโอนโมเมนตัม 
พลังงานและมวล  

3(3-0-6) 1304 335 กระบวนการถ่ายโอน (Transport Phenomena) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1104 127 แคลคูลัส 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ความหนืด  ความน าความร้อน  สัมประสิทธ์ิการ
แพร่อุณหภมูิและความดัน  ผลของส่วนผสม  ท่ีมีต่อ
สมบัติการถ่ายโอน คณุสมบัติของปรากฏการณ์การถ่าย
โอน สมดลุของการถ่ายเทมวล  การถ่ายโอนโมเมนตัม 
พลังงานและมวล  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

18 1304 341 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคม ี   
(Chemical Engineering Economics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ การอ่านข้อมูลทาง
บัญชีและงบการเงินของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี การ
ประเมินคุณคา่เชิงเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบโรงงาน
ทางวิศวกรรมเคมี การประเมินคณุค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
เพื่อหาทางเลือกและการลงทุนที่เหมาะสมของ

3(3-0-6) 1304 341 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคม ี   
(Chemical Engineering Economics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  ข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน
ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  การประเมินคุณคา่ เชิง
เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
การประเมินคณุค่าเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อหาทางเลือก
และการลงทุนของกระบวนการเคมี 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

กระบวนการในอุตสาหกรรมเคม ี
19 1304 342 อุปกรณ์วัดคมุในกระบวนการเคม ี   

(Chemical Process Instrumentation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     คุณลักษณะ ชนิดและข้อจ ากดัของอุปกรณ์วัดคมุที่
ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี อุปกรณ์วัดอณุหภมูิ 
อุปกรณ์วัดความดัน อุปกรณ์วัดอตัราการไหล อุปกรณ์
วัดความเป็นกรดด่าง อุปกรณ์วัดความขุ่น และ
องค์ประกอบของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า แอคทูเอ
เตอร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม เทคนิคการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์วดัคุม 

3(3-0-6) 1304 342 อุปกรณ์วัดคมุในกระบวนการเคม ี   
 (Chemical Process Instrumentation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ลักษณะ ชนิดและข้อจ ากดัของอุปกรณ์วัดคุมที่ใช้ใน
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี ตัวแปรสญัญาณอุณหภูมิ 
ความดัน การไหล ระดบั ความเปน็กรดด่าง ความขุ่น 
และองค์ประกอบ แอคทูเอเตอร์ทีใ่ช้ในกระบวนการ
อุตสาหกรรม เทคนิคการเชื่อมต่อส่วนประกอบ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

20  -ไม่ม-ี  1304 343 ปฏิบัติการอุปกรณ์วดัคุมในกระบวนการเคม ี  
(Chemical Process Instrumentation Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     อุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี อุณหภูมิ ความ
ดัน อัตราการไหล ระดับของเหลว ความเป็นกรดด่าง 
ความขุ่น องค์ประกอบของอุปกรณ์ส่งสญัญาณไฟฟ้า 
แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม  
 

1(0-3-0) - - 
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

21 1304 362 วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกลุ  การเร่ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์  จลนพลศาสตร์และกลไกการ
ท างาน  การยับยั้ง ปัจจัยที่มีผลตอ่การท างานของ
เอนไซม์ การตรึงเอนไซม์  จลนพลศาสตร์การ
เจริญเติบโตของจุลินทรยี์ การเพาะเลี้ยงแบบกะ การ
เพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง ชนิดถังปฏิกรณ์ชีวภาพและการ
ท างาน  การควบคุมเชื้อจุลินทรยี ์

3(3-0-6) 1304 362 วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์  จลนศาสตร์ของ
เอนไซม์ กลไก การยับยั้ง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเร่ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ จลศาสตร์การ
เจริญเติบโตของจุลินทรยี์ การเพาะเลี้ยงแบบกะ การ
เพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง ชนิดเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพและ
การด าเนินการ การกวน การควบคุมเช้ือจุลินทรยี์ การ
ดุลมวลสารชีวภาพ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

22 1304 372 การสัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี    
(Chemical Engineering Seminar) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การเลือกองค์ความรู้  การแสวงหาและรวบรวม
ความรู้ที่ทันสมยัในแง่มุมต่าง ๆ  ภายในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชา  เพื่อน ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป  
พร้อมข้อเสนอแนะ และน าเสนอ เพื่อได้ข้อมูลป้อนกลับ 
หรือข้อเสนอแนะจากผูร้่วมประชุม  เพื่อนร่วมชั้น และ
ผู้เชี่ยวชาญ และการจดัท ารายงานฉบับสมบรูณ ์
 

1(0-3-0) 1304 372 การสัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ  
(Chemical and Biological Engineering Seminar)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน การน าเสนอปากเปลา่ และ
การจัดท ารายงาน 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

23 1304 390 การฝึกงาน (Practical Training)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ  :  เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หรือตามความ
เห็นชอบของภาควิชา 
     ฝึกงานในสถานฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 40 วันท าการ 
หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ ส่งรายงานการฝึกงาน และ
ประเมินการฝึกงาน 

0(0-0-6) 1304 390 การฝึกงาน (Practical Training)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ    : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
หรือตามความเห็นชอบของภาควชิา 
     ฝึกงานในสถานฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 40 วันท าการ 
หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ ส่งรายงานการฝึกงาน และ
ประเมินการฝึกงาน 

0(0-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

24 1304 391 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมเคม ี   
(Chemical Engineering Project Study) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ  :  ตามความเห็นของชอบของ
ภาควิชา 
     การศึกษาและค้นคว้าเพื่อเสนอโครงงานทางด้าน
วิศวกรรมเคมี  ศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนงาน
ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการ   น าเสนอโครงการโดย
การเสนอรายงานและสอบปากเปล่า  

1(0-3-0) 1304 391 โครงงานวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 1  
(Chemical and Biological Engineering Project I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ   : ตามความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
     การศึกษาโครงงานทางด้านวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ  ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนงาน 
การน าเสนอโครงงาน   

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

25 1304 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี  
(Chemical Engineering Plant Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1304 341 

3(3-0-6) 1304 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี   
(Chemical Engineering Plant Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1304 341 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
    การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี การคดัเลือก และพิจารณาเงื่อนไขในการออกแบบ 
โครงการการออกแบบกระบวนการผลิตในโรงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การออกแบบเชิงมโนทัศน์ของโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี การคดัเลือก และพิจารณาเงื่อนไข ในการออกแบบ 
โครงการการออกแบบกระบวนการผลิตในโรงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

26 1304 443 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม   
(Process Dynamics and Control) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1104 127 แคลคูลสั 2 
รายวิชาทีต่้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกระบวนการ
ทางวิศวกรรมเคมี เทคนิคการหาผลเฉลยและพลศาสตร์
ของระบบเหลา่นี้ พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ มโน
ทัศน์ของการควบคุมแบบป้อนกลบั การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบกระบวนการ  การออกแบบระบบ
ควบคุมและการตอบสนองเชิงความถี่  พ้ืนฐานการวัด
และส่งสัญญาณและคณุลักษณะของอุปกรณ์วัดคุม 

3(3-0-6) 1304 443 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม   
(Process Dynamics and Control) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1104 127 แคลคูลัส 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรม
เคมี เทคนิคการหาผลเฉลยและพลศาสตร์  ของระบบ
เหล่านี้ พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ มโนทัศน์ของ
การควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะหเ์สถียรภาพ  
การออกแบบระบบควบคุมและการตอบสนองเชิง
ความถี่  พื้นฐานการวัดและคณุลักษณะของอุปกรณ์วดั
คุม 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

27 1304 451 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคม ี
(Safety in Chemical Operations) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

3(3-0-6) 1304 451 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมี  
(Safety in Chemical Operations) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

     หลักการทางด้านความปลอดภัยและการควบคมุ
ป้องกันการสูญเสีย การจ าแนกและควบคุมอันตราย 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยง หลกัการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงาน กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย  

     หลักการทางด้านความปลอดภัยและการควบคมุ
ป้องกันการสูญเสีย  การจ าแนกและควบคุมอันตราย 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยง  หลักการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงาน  กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย  

28 1304 491 โครงงานวิศวกรรมเคม ี   
(Chemical Engineering Project) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1304 391 การศึกษา
โครงงานวิศวกรรมเคม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ท างานต่อเนื่องจากวิชา  1304 391 การศึกษา
โครงงานวิศวกรรมเคมี ท างานตามหัวข้อโครงการที่
เลือกไว้   การทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล 
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่า  

2(0-6-0) 1304 491 โครงงานวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 2   
(Chemical and Biological Engineering Project II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1304 391 โครงงาน
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การด าเนินงานตามแผนโครงงานวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ วิเคราะห์ และสรุปผล ส่งรายงาน  ฉบับสมบรูณ์ 
และสอบปากเปลา่  

2(0-6-0) เทียบได ้ เทียบได ้

 
 
 

29 

 
 
 

1304 445 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    1) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านกระบวนการทางเคมีและ
อุตสาหกรรมเคม ี
กระบวนการวิศวกรรมเคม ี    
(Chemical Engineering Processes) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

 
 
 

3(3-0-6) 

 
 

 
1304 445 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    1) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านกระบวนการทางเคมีและ
อุตสาหกรรมเคม ี
กระบวนการวิศวกรรมเคม ี    
(Chemical Engineering Processes) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี

 
 
 

3(3-0-6) 

 
 
 

เทียบได ้

 
 
 

เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

     การศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
ทั้งในแง่ของวัตถุดิบ พลังงาน  อุปกรณ์การผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง 

     กระบวนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม วัตถดุิบ 
พลังงาน  อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเยี่ยมชมอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 

30 1304 447 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและปโิตรเลียม   
(Natural Gas and Petroleum Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ธรรมชาติและคณุลักษณะทางเคมีของปิโตรเลยีม
และก๊าซธรรมชาติ  ผลติภณัฑ์ที่ไดจ้ากการกลั่นและ
คุณสมบัติของผลิตภณัฑ์  พื้นฐานของการท างานของ
โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ  กระบวนการปรับสภาพก๊าซ
ธรรมชาติและของเหลวท่ีมีปนอยูก่ับก๊าซ  กระบวนการ
กลั่นน้ ามัน  การสกัดน้ ามัน  การสกัดแยกสารอื่นท่ีปน
อยู่กับก๊าซธรรมชาติ  แนวโน้มเชิงเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีอินทรีย ์

3(3-0-6) 1304 447 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและปโิตรเลียม   
(Natural Gas and Petroleum Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ธรรมชาติและคณุลักษณะทางเคมีของปิโตรเลยีม
และก๊าซธรรมชาติ  ผลติภณัฑ์ที่ไดจ้ากการกลั่นและ
คุณสมบัติของผลิตภณัฑ์  การผลติของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ  กระบวนการปรับสภาพก๊าซธรรมชาติ          
การผลิตของโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม  การสกัดน้ ามัน
ปิโตรเลียม กระบวนการปรับสภาพน้ ามันปิโตรเลยีม 
แนวโน้มเชิงเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมการผลิต
สารเคมีอินทรีย ์

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

31 1304 448 เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     แนะน าอุตสาหกรรมเคมี วัตถดุิบ การแบ่งกลุ่มทาง

3(3-0-6) 1304 448 เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมปโิตรเคมี วัตถดุิบ 

(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เคมีของน้ ามันตามสภาพแหล่งก าเนิด กระบวนการผลิต
สารเคมีอินทรียโ์ดยมีสารตั้งต้น เช่น มีเธน อีเทน โพ
รเพน แอทซิทิลีน และปโิตรเลยีม อโรมาติก การผลิตปุย๋
วิทยาศาสตร์ ผงซักฟอก การสังเคราะห์วสัดุอื่นๆ จาก
น้ ามัน  

การแบ่งกลุ่มทางเคมีของผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี 
กระบวนการผลติสารเคมีอินทรีย์ วัสดุสังเคราะห์จากปิ
โตรเคม ี

32 1304 449 การเปลีย่นรูปพลังงานและการน าไปใช้   
(Energy Conversion and Utilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การเปลี่ยนรูปของพลังงานจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ 
และมรีูปแบบของพลังงานแตกต่างกัน ขีดจ ากัดของ
พลังงานจากแต่ละแหล่งตั้งแต่พลงังานจากฟอสซิลไป
จนถึงพลังงานนิวเคลียร์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า 
พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

3(3-0-6) 1304 449 การเปลีย่นรูปพลังงานและการน าไปใช้   
(Energy Conversion and Utilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การเปลี่ยนรูปของพลังงานจากแหล่งก าเนิด  
รูปแบบพลังงาน  ขีดจ ากัดของพลงังานจากแต่ละแหล่ง
ตั้งแต่พลังงานจากฟอสซลิไปจนถึงพลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซลิ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานน้ า พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

33  -ไม่ม-ี  1304 472 การศึกษาเฉพาะกรณีของโรงงานและกระบวนการ  
(Process and Plant Case Studies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี                                                                 
     กรณีศึกษาของกระบวนการในโรงงานเคมี การ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี ความสัมพันธ์แรงงาน 

3(3-0-6) - - 
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เศรษฐศาสตรค์วามปลอดภัย การบริหาร การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และการน าเสนอแผลงานแบบปากเปล่า  

34 1304 473 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคม ี   
(Special Topics in Chemical Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     เป็นวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่อง  ซึ่งควรแก่
การสนใจตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่
สนใจในปัจจุบัน  เนื้อหาวิชาอาจจะเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสมในแต่ละภาคการศกึษา 

3(3-0-6) 1304 473 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมแีละชีวภาพ  
(Special Topics in Chemical and Biological 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หัวข้อพิเศษและเทคโนโลยีใหม่ทางวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพในปัจจุบัน  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

35 1304 474 ปัญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคม ี  
(Special Problems in Chemical Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ศึกษาค้นคว้าปัญหาในโรงงานเคมีที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ  ซึ่งเนื้อหาวิชาสามารถเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมในแต่ละภาคการศกึษา 

3(3-0-6) 1304 474 ปัญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมแีละชีวภาพ  
(Special Problems in Chemical and Biological 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

36 1304 486 กระบวนการดูดซับ (Adsorption Processes) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

3(3-0-6) 1304 486 กระบวนการดูดซับ (Adsorption Processes)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

     หลักพ้ืนฐานในการดูดซับ ตัวดูดซับที่มรีูพรุน  เทอร์
โมไดนามิกส์การดดูซับ การวเิคราะห์และการท านาย
สมดลุการดูดซับและจลนพลศาสตร์การดดูซับแบบกะ 
พลศาสตร์การดูดซับผ่านเบดนิ่งในคอลัมน์ กระบวนการ
แยกสารด้วยวิธีการดูดซับแบบกะและแบบต่อเนื่อง 

     หลักการดูดซับ ตัวดูดซับทีม่ีรพูรุน  สมดลุการดูดซับ 
จลนศาสตร์การดดูซับ การดูดซับผ่านเบดนิ่ง  ในคอลัมน์ 
การฟื้นฟูสภาพของสารดูดซับที่ผ่านการใช้งานแล้ว 

 
37 

 
1304 462 

     2) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระบวนการแยกทางชีวภาพ    
(Bioseparation processes) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานทางกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การเก็บเกี่ยวผลติภณัฑ์ การแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การท าให้ผลติภณัฑ์บรสิุทธิ์  และการท าให้
ผลิตภณัฑ์มีความบรสิุทธ์ิสูงขึ้น  

 
3(3-0-6) 

 
1304 462 

     2) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระบวนการแยกทางชีวภาพ  
(Bioseparation processes)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานทางกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การน ากลับผลิตภณัฑ์ การแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การท าบริสุทธ์ิและการปรบัแต่งผลติภณัฑ์  

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้

38 1304 463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ
เอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเซลล์ การออกแบบถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกะ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
แบบต่อเนื่องส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์   

3(3-0-6) 1304 463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor Engineering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ
เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเซลล์ การออกแบบ         
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกะและแบบต่อเนื่อง   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

39 1304 464 กระบวนการหมัก (Fermentation Process) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     กระบวนการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการหมัก แบบจ าลองการหมัก 
แนวความคิดเกีย่วกับถังปฏิกรณ์  ชนิดของถังปฏิกรณ์  
สมดลุมวล สมดุลการถ่ายเทความร้อน  การควบคุม
กระบวนการหมัก  สเตอริไรเซซั่น 

3(3-0-6) 1304 464 กระบวนการหมัก (Fermentation Process)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     กระบวนการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการหมัก แบบจ าลองการหมัก มโนทัศน์          
ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ  ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพ  การดุลมวลสารและพลังงาน                             
การควบคุมกระบวนการหมัก การท าไร้เชื้อ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

40 1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ 
(Bioprocess Equipment Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     เทคนิคการแยกผลติภณัฑ์ การแยกเชิงกล การแยก
ผลิตภณัฑ์และสารระหว่างปฏิกิรยิาทางเอนไซม์และ
จุลินทรีย์ เทคนิคการแยกในระดับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแยก ทางโครมาโตกราฟฟี และ
แอฟฟนิตี เช่น อิเล็กโทรโฟรซีีส โครมาโทรกราฟีแบบ
แลกเปลีย่นไอออน อัลตร้าฟิลเตรช่ัน ออสโมซีสผกผัน 
การกรองโดยแบบแปรผัน เครื่องมือและกระบวนการ
ควบคุมการ วิเคราะห์พลังงานในกระบวนการแยก 
 

3(3-0-6) 1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ  
(Bioprocess Equipment Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การแยกผลิตภัณฑด์้วยวิธีเชิงกล การสกดัผลิตภัณฑ์
และสารเมแทบอไลท์ เทคนิคการแยกผลติภณัฑ์            
ในอุตสาหกรรม โครมาโทรกราฟฟี แอฟฟินิตี อิเล็กโทร
โฟรีซีส โครมาโทรกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน อัลตร้า
ฟิลเตรชั่น ออสโมซสีผันกลับ เครือ่งมือและการควบคมุ
กระบวนการ การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการแยก 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

41 1304 467 ผลิตภณัฑ์ชีวภาพและการหาสภาวะที่เหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์     
(Biological Products and Product Optimization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การหาค่าที่เหมาะสมของตัวเร่งชีวภาพ ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ ระบบการผลติ ความปลอดภัยในงาน
เทคโนโลยีชีวภาพ   

3(3-0-6) 1304 467 ผลิตภณัฑ์ชีวภาพและการหาสภาวะที่เหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์     
(Biological Products and Product Optimization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ ระบบการผลิต ความปลอดภัยใน
งานทางเทคโนโลยีชีวภาพ การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดของ
ตัวเร่งชีวภาพ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

 
42 

      3) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวัสดศุาสตร ์
-ไม่ม-ี 

  
1303 403 

     3) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวัสดศุาสตร ์
การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนในงานวิศวกรรม  
(Porous Concrete Applications in Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การออกแบบ  การก่อสร้าง  การประยุกต์ใช้
คอนกรีตพรุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะ  ในการซึมผ่านของน้ า สมรรถนะในการกรอง
น้ า สมรรถนะในการดูดซับเสียง  สมรรถนะด้านความ
ร้อน สมรรถนะ ในการดูดซับความชื้น การประยุกต์ใช้
คอนกรีตพรุนเพื่อการด ารงอยู่ได้ของสิ่งมีชีวิต สมรรถนะ
ในการปลูกพืช สมรรถนะในการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
แมลง/สัตว์ สมรรถนะในการประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตใน

 
3(3-0-6) 

 
- 

 
- 
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ทะเล สมรรถนะ การประยุกต์ใช้กับจุลชีพ 
43 1304 402 วิศวกรรมการกัดกร่อน  (Corrosion Engineering) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน  กลไกของการกัด
กร่อน  รูปแบบของการกัดกร่อน  การทดสอบการกัด
กร่อน  การป้องกันการกัดกร่อน  การเลือกใช้วัสดเุพื่อ
ป้องกันหรือลดการกดักร่อนที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี  

3(3-0-6) 1304 402 วิศวกรรมการกัดกร่อน (Corrosion Engineering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการกัดกร่อน  กลไกของการกัดกร่อน  รูปแบบ
ของการกัดกร่อน  การทดสอบการกัดกร่อน การป้องกัน
การกัดกร่อน  การเลือกใช้วัสดเุพื่อป้องกันหรือลดการ
กัดกร่อนท่ีใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี 

(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

44 1304 403 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ประเภทและนยิามของพอลิเมอร์ โครงสร้างของพอ
ลิเมอร์  คณุสมบัติและกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์  การตรวจสอบคุณภาพพอลเิมอร์   การน าไปใช้
งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) 1304 403 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ประเภทของพอลิเมอร์ เคมีของพอลิเมอร์และ
โครงสร้าง  กระบวนการขึ้นรูปผลติภัณฑ์พอลิเมอร์        
การทดสอบคณุสมบัติของพอลิเมอร์  การประยุกต์ใช้พอ
ลิเมอร ์

(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

45 1304 404 เทคโนโลยีเซรามิกส ์ (Ceramic Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกส์   โครงสร้างและ
แผนภูมเิฟสของเซรามิกส์   คณุสมบัติต่าง ๆ และ
กระบวนการผลติชิ้นงานเซรามิคส ์ รวมไปถึงเซรามิคส์

3(3-0-6) 1304 404 เทคโนโลยีเซรามิกส์ (Ceramic Technology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกส์   โครงสร้างและ
แผนภูมเิฟสของเซรามิกส์   คณุสมบัติของเซรามิกส์ 
กระบวนการผลติเซรามิกส์   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

แบบใหม่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปัจจบุัน 
46 1304 405 เทคโนโลยีอนุภาค (Particle Technology) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ลักษณะของอนุภาค  วิธีการเตรียมและผลติอนุภาค   
การตรวจสอบคณุภาพอนุภาค กระบวนการขึ้นรูป
อนุภาค และการน าไปใช้งานในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 1304 405 เทคโนโลยีอนุภาค (Particle Technology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
    ลักษณะของอนุภาค  การเตรียมและการผลิตอนุภาค 
การผสม การอดั การเผาผนึก การทดสอบการออกแบบ
ช้ินส่วนพี/เอ็ม การประยุกต์ใช้อนุภาค 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

 
 

47 

 
 

1303 482 

       4) กลุ่มสาขาวิชาทางดานการจัดการและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
การป้องกันและการควบคุมมลพิษ   
(Pollution Prevention and Control) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการป้องกันมลพิษ แนะน ามาตรฐานสากล ISO 
14000 การประยุกต์ใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม แนะน า
เทคโนโลยีสะอาดและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
หลักการควบคมุมลพิษอุตสาหกรรมจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และควบคมุมลพิษ  

 
 

3(3-0-6)  

 
 

1303 482 

       4) กลุ่มสาขาวิชาทางดานการจัดการและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
การป้องกันและการควบคุมมลพิษ   
(Pollution Prevention and Control) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     บทน าการป้องกันและควบคมุมลพิษ อุตสาหกรรม
และมลพิษในสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     การ
ผลิตเชิงปรับปรุง เทคโนโลยสีะอาด การประเมินวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับการป้องกัน
และควบคมุมลพิษ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์น้ าพลังงาน  และสารเคมี การจัดการของเหลือ
ทิ้ง ISO 14000 กรณีศึกษา 
 

 
 

3(3-0-6) 

 
 

เทียบได ้

 
 

เทียบได ้



23 
 

 

ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

48 1304 452 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม    
(Environmental chemical Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์ มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
แหล่งก าเนิดและลักษณะของของเสียอุตสาหกรรม 
ครอบคลมุมลพิษอากาศ น้ าเสีย กากมูลฝอย และของ
เสียอันตราย วิธีการบ าบัดและก าจัดโดยกระบวนการ
ทางกายภาพ กระบวนการทางเคมีและกระบวนการทาง
ชีวภาพ 

3(3-0-6) 1304 452 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม    
(Environmental Chemical Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์ มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
แหล่งก าเนิดและลักษณะของของเสียอุตสาหกรรม 
ครอบคลมุมลพิษอากาศ น้ าเสีย กากมูลฝอย และของ
เสียอันตราย วิธีการบ าบัดและก าจัดโดยกระบวนการ
ทางกายภาพ กระบวนการทางเคมีและกระบวนการทาง
ชีวภาพ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

49 1304 454 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคม ี
(Air Pollution Control in Chemical Plant) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การกล่าวถึงมลพิษทางอากาศทั้งสาเหตุ 
แหล่งก าเนิดและผลกระทบ แนวทางการออกแบบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น ห้อง
ตกตะกอน เครื่องแยกด้วยแรงหนศีูนย์กลาง เครื่อง
สัมผสัหรือเครื่องเก็บแบบเปียก เครื่องกรองใย เครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต รวมถึงการควบคุมมลสารทีเ่ป็น

3(3-0-6) 1304 454 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคม ี
(Air Pollution Control in Chemical Plant) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     มลพิษทางอากาศ สาเหตุ แหล่งก าเนิดและ
ผลกระทบ การออกแบบอุปกรณท์ี่ใช้ในการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอน เครื่องแยกด้วยแรง
หนีศูนย์กลาง เครื่องเก็บแบบเปียก เครื่องกรองใย 
เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถติ การควบคุมมลสารทีเ่ป็น
ก๊าซ การชักตัวอย่างอากาศ กฎหมายและกฎระเบียบ

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ก๊าซ การชักตัวอย่างอากาศ และการควบคุมมลพิษทาง
อากาศด้วยมาตรฐานทางกฎหมาย  

ของการควบคุมมลพิษทางอากาศ  

50 1304 455 การจัดการสิ่งแวดล้อม    
(Environmental Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การศึกษาผลกระทบข้ันพ้ืนฐานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
บทบาทหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานอ่ืนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบกระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีเพื่อปรับปรุงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 1304 455 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าท่ีของรัฐและ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบ
กระบวนการเคมีเพื่อปรับปรุงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

51 1304 456 การวิเคราะหผ์ลกระทบทางสิ่งแวดล้อม   
(Environmental Impact Analysis) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ขั้นตอนในการศึกษาและวเิคราะหผ์ลกระทบ การศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
เช่น  โครงการก่อสร้างเขื่อน  ถนน  อาคารขนาดใหญ่  
โรงงานอุตสาหกรรม  

3(3-0-6) 1304 456 การวิเคราะหผ์ลกระทบทางสิ่งแวดล้อม   
(Environmental Impact Analysis) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
    การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ข้ันตอนใน
การศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบ การศึกษาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่าง ๆ  โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน  ถนน  อาคารขนาดใหญ่  และโรงงาน
อุตสาหกรรม  
 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ผ่านมติที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

52 1304 457 เทคโนโลยีการจดัการขยะมลูฝอย   
(Solid Waste Management Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     แนะน าเกี่ยวกับชนิดและประเภทของขยะมูลฝอย  
การจัดเก็บ การแยกประเภทการก าจัด  และการน า
กลับมาใช้ใหม่  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมลูฝอย 
 

3(3-0-6) 1304 457 เทคโนโลยีการจดัการขยะมลูฝอย   
(Solid Waste Management Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     แนะน าเกี่ยวกับชนิดและประเภทของขยะมูลฝอย  
ระบบการจัดเก็บขยะมลูฝอย การแยกขยะมลูฝอย การ
บ าบัดและการก าจดัขยะมูลฝอย การน าขยะมลูฝอย
กลับมาใช้ใหม่  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

53 1304 458 เทคโนโลยีการจดัการของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste Management Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     แนะน าเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย  ปัญหา
ที่เกิดจากของเสียอันตราย   ประเภทของของเสีย
อันตราย  พิษวิทยา  ระบบการจัดการและการก าจดัของ
เสียอันตราย  รวมถึงการพยากรณถ์ึงปริมาณของของ
เสียอันตรายในอนาคต  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) 1304 458 เทคโนโลยีการจดัการของเสียอันตราย  
(Hazardous Waste Management Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การจัดการของเสียอันตราย  ปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดจากของเสียอันตราย   ประเภทของของเสีย
อันตราย  พิษวิทยา  ระบบการบ าบัดและการก าจดัของ
เสียอันตราย  การพยากรณ์ถึงปรมิาณของของเสีย
อันตรายในอนาคต  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

54 1304 481 วิศวกรรมการประปา (Water Supply Engineering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

3(3-0-6) 1304 481 วิศวกรรมการประปา (Water Supply Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

     หลักการและการออกแบบระบบผลติน้ าประปาโดย
วิธีทางกายภาพและเคมี  ประกอบด้วยวิธีการรวมตัว
ของสารแขวนลอย การกรอง การฆ่าเช้ือโรค และ
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีการใช้แผ่นเยื่อกรอง 

     หลักการและการออกแบบระบบผลติน้ าประปาโดย
วิธีทางกายภาพและเคมี  การสมานตะกอน การสร้าง
ตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค เทคโนโลยีขั้นสูง 
เทคโนโลยีการใช้แผ่นเยื่อกรอง 

55 1304 482 วิศวกรรมน้ าเสีย (Wastewater Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโดยวิธี
ทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ  รวมถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและชลศาสตร์  เพื่อ
วิเคราะห์และออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสีย 

3(3-0-6) 1304 482 วิศวกรรมน้ าเสีย (Wastewater Engineering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโดยวิธี
ทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ  การประยุกต์ใช้ความรู้
พื้นฐานทางวิศวกรรมและชลศาสตร์  เพื่อวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสีย 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

56 1304 483 เคมีของน้ าส าหรับวิศวกร 
(Water Chemistry for Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักเคมีของน้ า  สมดุลทางเคมี  พ้ืนฐานเทอร์โม
ไดนามิกส์ของสมดุลเคมี  ค่าคงที่สมดลุส าหรับเคมีของ
กรดและเบส  การค านวณค่าพีเอช  การสร้างค่าพีซีและ
พีเอชไดอะแกรม  ระบบคาร์บอเนตและการค านวณ
ความเป็นด่าง การตกตะกอนและการละลาย  การ
เกิดปฏิกริิยาออกซิเดชันและรดีักชัน 

3(3-0-6) 1304 483 เคมีของน้ าส าหรับวิศวกร  
(Water Chemistry for Engineers)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักเคมีของน้ า  สมดุลทางเคมี  พ้ืนฐานเทอร์โม
ไดนามิกส์ของสมดุลเคมี  ค่าคงที่สมดลุส าหรับเคมี  ของ
กรดและเบส  การค านวณค่าพีเอช  การสร้างค่าพีซีและ
พีเอชไดอะแกรม  ระบบคาร์บอเนตและการค านวณ     
ความเป็นด่าง การตกตะกอนและการละลาย  การ
เกิดปฏิกริิยาออกซิเดชันและรดีักชัน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

57 1304 484 การจ าลองคณุภาพน้ า (Water Quality Modeling) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     สมการมวลสมดลุและการสรา้งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ค่าจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและการ
ค านวณอัตราการเกดิปฏิกริิยาเคม ี การหาพารามเิตอร์
จากแบบจ าลอง   การปล่อยน้ าเสยีแบบรู้จุดปล่อยและ
แบบกระจายของน้ าเสีย  ระบบธรรมชาติแบบกวน
สมบูรณ์  การจ าลองค่าออกซิเจนละลาย บีโอดี 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และการเกดิยูโทรฟิเคชัน 

3(3-0-6) 1304 484 การจ าลองคณุภาพน้ า (Water Quality Modeling)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     สมการมวลสมดลุและการสรา้งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ค่าจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและ   
การค านวณอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การหา
พารามิเตอร์จากแบบจ าลอง   การปล่อยน้ าเสียแบบรู้จดุ
ปล่อยและ   แบบกระจายของน้ าเสีย  ระบบธรรมชาติ
แบบกวนสมบูรณ์  การจ าลองค่าออกซิเจนละลาย บโีอดี 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และการเกดิยูโทรฟิเคชัน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

58 1304 485 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการบ าบัดน้ า   
(Membrane Technology for Water Treatment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     ชนิดของเทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการบ าบัดน้ า  
ทฤษฎีของไมโครฟลิเตรชัน   อัลตร้าฟิลเตรชัน  นาโน
ฟิลเตรชัน   ระบบกรองออสโมซีสย้อนกลับ            
การค านวณความดันออสโมติก   กลไกการอุดตันบนผิว
ของเมมเบรน  สมการการลดลงของฟลักซ์สารละลาย    
สภาพการด าเนินระบบ  การท าความสะอาดเมมเบรน 

3(3-0-6) 1304 485 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการบ าบัดน้ า   
(Membrane Technology for Water Treatment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ชนิดของเทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการบ าบัดน้ า  
ทฤษฎีของไมโครฟลิเตรชัน  อัลตร้าฟิลเตรชัน  นาโน
ฟิลเตรชัน  และระบบกรองออสโมซีสย้อนกลับ       
การค านวณความดันออสโมติก  กลไกการอุดตันบนผิว        
ของเมมเบรน  สมการการลดลงของฟลักซ์สารละลาย  
สภาพการด าเนินระบบ  การท าความสะอาดเมมเบรน 
 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

 
59 

 
1304 492 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1304 372 การสัมมนา
ทางวิศวกรรมเคม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
ประกอบการท าโครงงาน เพื่อการปรับปรุง หรือเพิม่
ประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปญัหาของกระบวนการท างาน 
โดยใช้ระยะเวลาในการปฏบิัติต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 
เดือน การน าเสนองาน และการสมันาสหกิจศึกษา 

 
9 หน่วยกิต 

 
1304 492 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ : การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง  
     การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
ประกอบการท าโครงงาน การปรบัปรุง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปญัหาของกระบวนการท างาน 
โดยใช้ระยะเวลาในการปฏบิัติต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 
เดือน การน าเสนองาน และการสมัมนาสหกิจศึกษา 

 
6 หน่วยกิต 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้

 


