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1.1 สัมมนา
1.2 วิชาเอกบังคับ
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
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ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
24 หนวยกิต
2 หนวยกิต
13 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต

รายการวิชา
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 สัมมนา 2 หนวยกิต
01202597 สัมมนา (Seminar)
1,1
1.2 วิชาเอกบังคับ 13 หนวยกิต
01202511 ปรากฏการณการถายโอนขั้นสูง (Advanced Transport Phenomena)
3(3-0)
01202512 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง (Advanced Chemical Engineering Thermodynamics)
3(3-0)
01202513 คณิตศาสตรขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (Advanced Mathematics in Chemical Engineering)
3(3-0)
01202541 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง (Advanced Chemical Reaction Engineering)
3(3-0)
01202591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมเคมี (Research Methods in Chemical Engineering)
1(1-0)
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาในภาควิชาวิศวกรรมเคมีไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้และ/หรือวิชานอกสาขาวิชาที่นิสิต
สังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีเลขรหัสสามตัวทายตั้งแต 500 ขึ้นไป ไดอีกไมเกิน 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานโครงการบัณฑิตศึกษาและคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
01202521 การวิเคราะหและการจําลองกระบวนการ (Process Analysis and Simulation)
3(3-0)
3(3-0)
01202522 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง (Advanced Process Control)
01202523 การควบคุมกระบวนการโดยใชคอมพิวเตอร (Computer Process Control)
3(3-0)
01202524 การหาคาเหมาะที่สุดของกระบวนการทางเคมี (Chemical Process Optimization)
3(3-0)
01202525 การออกแบบและประเมินผลกระบวนการ (Chemical Process Evaluation and Design)
3(3-0)
01202526 การสังเคราะหกระบวนการ (Process Synthesis)
3(3-0)
01202531 เรื่องปจจุบันทางวิศวกรรมเคมี (Current Topics in Chemical Engineering)
3(3-0)
01202542 การวิเคราะหและออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี (Chemical Reactor Analysis and Design)
3(3-0)
01202543 การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุประยุกต (Applied Heterogeneous Catalysis)
3(3-0)
01202551 วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)
3(3-0)
01202552 การใชประโยชนจากของเหลือทางชีวภาพ (Biological Waste Utilization)
3(3-0)
01202561 การประหยัดและการจัดการพลังงาน (Energy Conservation and Management)
3(3-0)
01202562 การวิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Safety and Environmental Risk Analysis)
3(3-0)

01202563 เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Cleaner Technology and Eco-Design)
01202564 หลักการของวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Principle of Biofuel Engineering)
01202571 วิศวกรรมพอลิเมอรขั้นสูง (Advanced Polymer Engineering)
01202572 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง (Advanced Ceramic Engineering)
01202573 การกําหนดลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร (Polymer Characterization)
01202574 วิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิเมอร (Polymer Reaction Engineering)
01202575 วิทยาศาสตรและวิศวกรรมพอลิเมอรเชิงคํานวณ (Computational Polymer Science and Engineering)
01202581 การยกระดับกากน้ํามัน (Residue Oil Upgrading)
01202596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี (Selected Topics in Chemical Engineering)
01202598 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
01202599 วิทยานิพนธ (Thesis)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1-3
1-3
1-12

คําอธิบายรายวิชา
01202511

01202512

01202513

01202521

01202522

01202523

01202524

01202525

ปรากฏการณการถายโอนขั้นสูง (Advanced Transport Phenomena)
3(3-0)
วิธีการหาคําตอบของปญหาการถายโอนระบบควบคุม ซึง่ มีกระบวนการถายโอนสองชนิดหรือมากกวาเกิดขึ้นพรอมกัน
การถายโอนในสภาวะปรับตัวและสภาวะคงตัว การถายเทโมเมนตัม ความรอนและมวล
อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมีขั้นสูง (Advanced Chemical Engineering Thermodynamics)
3(3-0)
อุณหพลศาสตรเชิงคลาสสิค ระบบและสิ่งแวดลอม พลังงานและอันตรกิริยาระหวางงาน และความรอน การประยุกตใช
กฎขอที่หนึ่งในระบบปดและระบบเปด สมรรถนะยอนกลับ ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตรของสารบริสุทธิ์ และ
ของผสม สมดุลเฟสและเคมี อุณหพลศาสตรของพื้นผิว
คณิตศาสตรขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (Advanced Mathematics in Chemical Engineering)
3(3-0)
การสรางสมการทางคณิตศาสตรและการแกปญหาทางดานปรากฏการณถายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี และปญหา
ทางดานวิศวกรรมเคมีอื่นๆ โดยใชเทคนิคสมการอนุพันธสามัญ สมการอนุพันธยอย วิธีประมาณคา และเทคนิค
ทางคณิตศาสตรขั้นสูงอื่น ๆ
การวิเคราะหและการจําลองกระบวนการ (Process Analysis and Simulation)
3(3-0)
การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการทางเคมี ทั้งในสวนที่เกีย่ วกับพฤติกรรมสภาวะ
คงตัว และสภาวะพลวัต การใชคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดานการจําลองกระบวนการ
การควบคุมกระบวนการขั้นสูง (Advanced Process Control)
3(3-0)
เทคนิคการควบคุมขั้นสูง ระบบหลายตัวแปร การควบคุมแบบผูตรวจสอบและแบบใชคาเหมาะสมที่สุด กรณีศึกษา
ดานการประยุกตการควบคุมขั้นสูงในระบบกระบวนการเคมีขนาดใหญ
การควบคุมกระบวนการโดยใชคอมพิวเตอร (Computer Process Control)
3(3-0)
เทคนิคดานดิจิทัลเวลาจริงขั้นสูง ขั้นตอนวิธีควบคุมและสื่อสารแบบดิจิทัล เครื่องแปลงสัญญาณระหวางอนาล็อก
กับดิจิทัลโพรเซสเซอร ดาตาแอควิซิชัน และระบบฐานไมโครคอมพิวเตอร ระบบการควบคุมแบบกระจาย ทฤษฎี
การควบคุม การออกแบบระบบควบคุมโดยใชคอมพิวเตอร
การหาคาเหมาะที่สดุ ของกระบวนการทางเคมี (Chemical Process Optimization)
3(3-0)
การดําเนินการและการควบคุมกระบวนการเคมี การสรางฟงกชัน วัตถุประสงค การหาคาเหมาะที่สุดของฟงกชันทีไ่ มมี
เงื่อนไขบังคับ การหาคาเหมาะที่สุดของปญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีการแกปญหาโดยใชโปรแกรมเชิงเสน และไมเปน
เชิงเสน การหาคาเหมาะที่สุดโดยกราฟ การวิเคราะหการถดถอย การหาคาเหมาะ ที่สุดของทั้งหมด
การออกแบบและประเมินผลกระบวนการ (Chemical Process Evaluation and Design)
3(3-0)
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบปฏิบัติการเฉพาะหนวย เครื่องปฏิกรณเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม
การศึกษาลักษณะการทํางานของกระบวนการเคมี การออกแบบเพื่อใหมีความสามารถในการทํางานสูงสุด
ดานความปลอดภัย ความเชื่อถือได การควบคุม

01202526

01202531
01202541

01202542

01202543

01202551

01202552

01202561

01202562

01202563

01202564

การสังเคราะหกระบวนการ (Process Synthesis)
3(3-0)
การสรางแผนภูมิกระบวนการ ระเบียบวิธีดานระบบเครือขายกระบวนการ กฎการเปนตัวแทน การคนหาและการตัดสินใจ
เพื่อตรวจวัดคุณภาพ การประยุกตสําหรับระบบตนกําลังและการนําพลังงานกลับ การทําความเย็น การทําระเหย การแยก
สาร และแผนภูมิกระบวนการทั้งหมด การปรับปรุงแผนภูมิและประสิทธิภาพของอุณหพลศาสตร
เรื่องปจจุบันทางวิศวกรรมเคมี (Current Topics in Chemical Engineering)
3(3-0)
เรื่องปจจุบันทางวิศวกรรมเคมีในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง (Advanced Chemical Reaction Engineering)
3(3-0)
พฤติกรรมการไหลของของไหลในเครื่องปฏิกรณเคมี การผสมของของไหล ปฏิกิริยาระหวางของไหลกับอนุภาค ปฏิกิริยา
ระหวางของไหลกับของไหลปฏิกิริยาการเรงของตัวปฏิกิริยาที่เปนของแข็ง การเสื่อมของตัวเรงปฏิกิริยา
การวิเคราะหและออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี (Chemical Reactor Analysis and Design)
3(3-0)
หลักการจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาตาง ๆ และปฏิกิริยาการเรงแบบวิวิธพันธุ กระบวนการถายเทที่เกิดปฏิกิริยาการเรง
บนของแข็ง ปฏิกิริยาวิวิธพันธุระหวางแกส-ของแข็งและแกส-ของเหลว เครื่องปฏิกรณเคมีแบบงวด แบบกึ่งงวดและ
แบบการไหลในทอ ถังกวนสมบูรณแบบเบดนิ่งอยูกับที่ โมเดลของการไหลแบบไมใชอุดมคติ เครื่องปฏิกรณแบบเบด
ของไหล เครื่องปฏิกรณแบบการไหลหลายเฟส
การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุประยุกต (Applied Heterogeneous Catalysis)
3(3-0)
หลักการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของตัวเรงปฏิกิริยา การออกแบบและดัดแปรพัฒนา
ตัวเรงปฏิกิริยา การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา การวิเคราะหลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของตัวเรงปฏิกิริยาการประยุกต
เชิงอุตสาหกรรมของตัวเรงปฏิกิริยา
วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)
3(3-0)
การประยุกตกระบวนการชีวเคมีทางอุตสาหกรรม จลนพลศาสตรของการเติบโตของจุลินทรียแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ของระบบชีวภาพ เซลลและการเจริญเติบโตของเซลล ถังปฏิกรณชีวภาพและการออกแบบ ทฤษฏีของการเติบโตของ
จุลินทรียและการเพาะเลี้ยง หนวยการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธิ์
การใชประโยชนจากของเหลือทางชีวภาพ (Biological Waste Utilization)
3(3-0)
การใชประโยชนของเสีย หรือผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมชีวเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยกระบวนการทางฟสิกส
ทางเคมี และชีวภาพ
การประหยัดและการจัดการพลังงาน (Energy Conservation and Management)
3(3-0)
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะหระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงาน
ความรอน ระบบเครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟา การจัดการระบบการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
มากที่สุด
การวิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Safety and Environmental Risk Analysis)
3(3-0)
แนวคิดดานการวิเคราะหความเสี่ยง รายละเอียดกระบวนการ การระบุอันตราย แผนภาพตนไมความผิดพรอง การประเมิน
ความเสี่ยงเชิงปริมาณ การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การจัดการความเสี่ยง ระเบียบและมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Cleaner Technology and Eco-Design)
3(3-0)
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม หลักการของเทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด การวิเคราะหกระบวนการ
การตรวจสอบโดยใชเทคโนโลยีสะอาด ระบบเครือขายการแลกเปลี่ยนความรอนและมวลดวยเทคโนโลยีพินช การ
ประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบอุปกรณและกระบวนการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การประยุกตหลักการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเชิงปริมาณในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
หลักการของวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
(Principle of Biofuel Engineering)
3(3-0)
หลักการของวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิงชีวภาพ
พลังงานชีวภาพที่ไดจากเทคโนโลยีทางชีวภาพแบบดั้งเดิมและขั้นสูง เชื้อเพลิงชีวภาพจากการหมัก เทคโนโลยีการผลิต
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สําหรับไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล ไบโอแกส และไบโอไฮโดรเจน
วิศวกรรมพอลิเมอรขั้นสูง (Advanced Polymer Engineering)
3(3-0)
การพัฒนาของวัสดุพอลิเมอร ธรรมชาติทางเคมี และการเกาะรวมตัวกันของพอลิเมอร ความสัมพันธระหวางโครงสราง
ของพอลิเมอรกับคุณสมบัติทางดานความรอน กลศาสตร เคมีไฟฟาและแสง การเติมแตงตาง ๆ สําหรับวัสดุพอลิเมอร
หลักการของกระบวนการขึ้นรูปทางพอลิเมอร หลักการของการออกแบบทางโครงสราง และผลิตภัณฑจากพอลิเมอร
วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง (Advanced Ceramic Engineering)
3(3-0)
ประเภทของเซรามิกขั้นสูงและการใชงาน กระบวนการควบคุมการแพร การควบคุมโครงสรางจุลภาค เคมีสังเคราะห
ของเซรามิกขั้นสูง การขึ้นรูป การตรวจลักษณะสมบัติ
การกําหนดลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร (Polymer Characterization)
3(3-0)
โครงสรางเชิงจุลภาคของพอลิเมอร แบบจําลองของโมเลกุลพอลิเมอร ทฤษฎีของสารละลายพอลิเมอร เทคนิคในการ
หาน้ําหนักโมเลกุลพอลิเมอร เทคนิคการหาสวนประกอบโคมอนอเมอร และเทคนิคการวิเคราะหโดยวิธีการทางความรอน
และทางกล
วิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิเมอร (Polymer Reaction Engineering)
3(3-0)
แนวคิดทางวิศวกรรมพอลิเมอร หลักการของวิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิเมอร การเกิดพอลิเมอรแบบขั้นและแบบสายโซ
การเกิดพอลิเมอรรวม กระบวนการ การเกิดพอลิเมอร เสถียรภาพของพอลิเมอรและการเสื่อม
3(3-0)
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมพอลิเมอรเชิงคํานวณ (Computational Polymer Science and Engineering)
ระเบียบวิธีการคํานวณทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมพอลิเมอร การจําลองดวยวิธีสโตแคสติกและดีเทอรมินิสติก
การจําลองปฏิกิริยาพอลิเมอร การจําลองลําดับของหนวยโครงสรางในโมเลกุลพอลิเมอร การจําลองโครงรูปสายโซพอลิ
เมอร การจําลองการพัฒนาทางสัญฐานวิทยาระหวางการตกผลึกและระหวางการแยกเฟส การจําลองการแปรรูปพอลิเมอร
การยกระดับกากน้ํามัน (Residue Oil Upgrading)
3(3-0)
สมบัติทางกายภาพ และองคประกอบทางเคมีของกากน้ํามัน สมบัติทางอุณหพลศาสตร และการถายโอน เคมีของปฏิกิริยา
การยกระดับ การวิเคราะหจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาการยกระดับกระบวนการไฮโดรคอนเวอชันของกากน้ํามัน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี (Research Methods in Chemical Engineering)
1(1-0)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะหปญ
 หาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย การรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงาน
เพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี (Selected Topics in Chemical Engineering)
1-3
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมีในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเคมี ในระดับปริญญาโท
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
วิทยานิพนธ (Thesis)
1-12
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ

