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ไม่น้อยกว่า

โครงสร้างหลักสูตร
1. วิชาเอก
- วิชาสัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์

ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่น้อยกว
ไม่น้อยกว่

36 หน่วยกิต

24
2
13
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา ไม่น้อยกว่า
01202597 สัมมนา
(Seminar)

24 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1,1
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มคอ. 2
- วิชาเอกบังคับ
01202511 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง
(Advanced Transport Phenomena)
01202512 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีข้ันสูง
(Advanced Chemical Engineering
Thermodynamics)
01202513 คณิตศาสตร์ข้ันสูงทางวิศวกรรมเคมี
(Advanced Mathematics in Chemical
Engineering)
01202541 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้นั สูง
(Advanced Chemical Reaction
Engineering)
01202591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมเคมี
(Research Methods in Chemical
Engineering)

13 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(1-0-2)

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาในภาควิชาวิศวกรรมเคมีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จากรายวิ ช าดั ง ต่ อ ไปนี้ แ ละ/หรื อ วิ ช านอกสาขาวิ ช าที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ได้อีกไม่
เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
นิ สิ ต โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของหั ว หน้ า ภาควิ ช าหรื อ ประธานโครงการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
01202521 การวิเคราะห์และการจําลองกระบวนการ
3(3-0-6)
(Process Analysis and Simulation)
01202522 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Process Control)
01202523 การควบคุมกระบวนการโดยใช้คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Process Control)
01202524 การหาค่าเหมาะที่สุดของกระบวนการทางเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Process Optimization)
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มคอ. 2
01202525 การออกแบบและประเมินผลกระบวนการ
(Chemical Process Evaluation and Design)
01202526 การสังเคราะห์กระบวนการ
(Process Synthesis)
01202531 เรื่องปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี
(Current Topics in Chemical Engineering)
01202542 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี
(Chemical Reactor Analysis and Design)
01202543 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ประยุกต์
(Applied Heterogeneous Catalysis)
01202551 วิศวกรรมชีวเคมี
(Biochemical Engineering)
01202552 การใช้ประโยชน์จากของเหลือทางชีวภาพ
(Biological Waste Utilization)
01202561 การประหยัดและการจัดการพลังงาน
(Energy Conservation and Management)
01202562 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Risk Analysis)
01202563 เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Cleaner Technology and Eco-Design)
01202564 หลักการของวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
(Principle of Biofuel Engineering)
01202571 วิศวกรรมพอลิเมอร์ข้นั สูง
(Advanced Polymer Engineering)
01202572 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง
(Advanced Ceramic Engineering)
01202573 การกําหนดลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
(Polymer Characterization)
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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)

มคอ. 2
01202574

วิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิเมอร์
(Polymer Reaction Engineering)

3(3-0-6)

01202575

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพอลิเมอร์เชิงคํานวณ

3(3-0-6)

(Computational Polymer Science
and Engineering)
01202581 การยกระดับกากน้ํามัน
3(3-0-6)
(Residue Oil Upgrading)
01202582 การจัดการโครงการและการผลิตขั้นสูงทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมี
(Advanced Project and Production
Management in Chemical Engineering)
01202596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี
1-3
(Selected Topics in Chemical Engineering)
01202598 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
01202599 วิทยานิพนธ์
1-12
(Thesis)
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มคอ. 2
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01202513 คณิตศาสตร์ข้นั สูงทางวิศวกรรมเคมี
01202541 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้นั สูง
01202591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมเคมี
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

01202511
01202512
01202597
01202599

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีข้นั สูง
สัมมนา
วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1
1
3( - - )
11( - - )

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01202597 สัมมนา
01202599 วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3( - - )
10( - - )

1
4
3( - - )
8( - - )

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01202599 วิทยานิพนธ์
รวม

-5-

7
7

มคอ. 2
คําอธิบายรายวิชา
01202511 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Transport Phenomena)
วิธีการหาคําตอบของปัญหาการถ่ายโอนระบบควบคุม ซึ่งมีกระบวนการถ่าย
โอนสองชนิดหรือมากกว่าเกิดขึ้นพร้อมกัน การถ่ายโอนในสภาวะปรับตัวและสภาวะคง
ตัว การถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อนและมวล
Methods of solving transport problems; coupled system where two or more
transport processes interact; unsteady state and steady state transport; momentum
transfer, heat transfer, and mass transfer.
01202512 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีข้นั สูง
3(3-0-6)
(Advanced Chemical Engineering Thermodynamics)
อุณหพลศาสตร์เชิงคลาสสิค ระบบและสิ่งแวดล้อม พลังงานและอันตรกิริยา
ระหว่ า งงาน และความร้ อ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ฎข้ อ ที่ ห นึ่ ง ในระบบปิ ด และระบบเปิ ด
สมรรถนะย้อนกลับ ความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์ และของผสม
สมดุลเฟสและเคมีอุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว
Principle of classical thermodynamic concepts. System and its environment.
Energy with work and heat interactions. Application of the first law for closed and
open systems, reversibility, thermodynamic relations of pure materials and mixtures,
phase and chemical equilibria. Thermodynamics of surfaces.
01202513 คณิตศาสตร์ข้นั สูงทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics in Chemical Engineering)
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางด้านปรากฏการณ์ถ่าย
โอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี และปัญหาทางด้านวิศวกรรมเคมีอื่นๆ โดยใช้เทคนิคสมการ
อนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีประมาณค่า และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ข้นั สูง
อื่น ๆ
Mathematical formulation and solution of problems drawn from transport
phenomena, chemical reaction engineering, and other typical chemical engineering
problems employing ordinary or partial differential equations, approximation
methods and other advanced mathematical techniques.
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มคอ. 2
01202521 การวิเคราะห์และการจําลองกระบวนการ
3(3-0-6)
(Process Analysis and Simulation)
การวิเคราะห์และการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทาง
เคมี ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์สําเร็จรูปทางด้านการจําลองกระบวนการ
Analysis and formulation of mathematical models of chemical processes for
steady-state and dynamic behavior. Use of computer and packaged software for
process simulation.
01202522 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Process Control)
เทคนิคการควบคุมขั้นสูง ระบบหลายตัวแปร การควบคุมแบบผู้ตรวจสอบและ
แบบใช้ ค่ า เหมาะสมที่ สุ ด กรณี ศึ ก ษาด้ า นการประยุ ก ต์ ก ารควบคุ ม ขั้ น สู ง ในระบบ
กระบวนการเคมีขนาดใหญ่
Advanced control techniques. Multivariable systems. Supervisory and
optimization control. Case studies involving the application of advanced control to
large chemical process systems.
01202523 การควบคุมกระบวนการโดยใช้คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Process Control)
เทคนิคด้านดิจิทัลเวลาจริงขั้นสูง ขั้นตอนวิธีควบคุมและสื่อสารแบบดิจิทัลเครื่อง
แปลงสัญญาณระหว่างอนาล็อกกับดิจิทัลโพรเซสเซอร์ ดาตาแอควิซิชัน และระบบฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบการควบคุมแบบกระจาย ทฤษฎีการควบคุม การออกแบบ
ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์
Advanced real-time digital techniques. Digital communication and control
algorithms. Analog-to-digital and digital-to-analog converters. Data acquisition
technique and microcomputer-based systems. Distributed control system. Control
theory. Computerized control system design.
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มคอ. 2
01202524 การหาค่าเหมาะที่สุดของกระบวนการทางเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Process Optimization)
การดําเนินการและการควบคุมกระบวนการเคมี การสร้างฟังก์ชัน วัตถุประสงค์
การหาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันทีไ่ ม่มีเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาที่มี
เงื่อนไขบังคับ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น การหาค่า
เหมาะที่สุดโดยกราฟ การวิเคราะห์การถดถอย การหาค่าเหมาะที่สุดของทั้งหมด
Operation and control of chemical processes. Formulation of objective
functions. Optimization of problems with constraints. Methods for solving problems
using linear and nonlinear programming. Graphical optimization. Regression analysis.
Global optimization.
01202525 การออกแบบและประเมินผลกระบวนการ
3(3-0-6)
(Chemical Process Evaluation and Design)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบปฏิบัติการเฉพาะหน่วย เครื่องปฏิกรณ์
เคมี และโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม การศึกษาลักษณะการทํางานของกระบวนการ
เคมี การออกแบบเพื่อให้มีความสามารถในการทํางานสูงสุดด้านความปลอดภัย ความ
เชื่อถือได้ การควบคุม
Computer-aided design of unit operations, chemical reactors and integrated
plants. Operability characteristics of chemical processes. Design for optimum
operability safety, reliability, control.
01202526 การสังเคราะห์กระบวนการ
3(3-0-6)
(Process Synthesis)
การสร้างแผนภูมิกระบวนการ ระเบียบวิธีด้านระบบเครือข่ายกระบวนการ กฎ
การเป็นตัวแทน การค้นหาและการตัดสินใจเพื่อตรวจวัดคุณภาพ การประยุกต์สําหรับ
ระบบต้นกําลังและการนําพลังงานกลับ การทําความเย็น การทําระเหย การแยกสาร
และแผนภูมิกระบวนการทั้งหมด การปรับปรุงแผนภูมิและประสิทธิภาพของอุณหพล
ศาสตร์
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มคอ. 2
Flowsheet invention. Systematic methods for devising chemical process
networks. Representation, search strategies and decision rules, measures of quality.
Application to energy recovery and power systems, refrigeration, evaporation,
separation sequences and total flowsheets. Thermodynamic efficiency and flow
sheet improvement.
01202531 เรื่องปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Current Topics in Chemical Engineering)
เรื่องปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละภาคการศึกษา
Current Topics in chemical engineering at the master’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
01202541 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้นั สูง
3(3-0-6)
(Advanced Chemical Reaction Engineering)
พฤติ ก รรมการไหลของของไหลในเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ เ คมี การผสมของของไหล
ปฏิกิริยาระหว่างของไหลกับอนุภาค ปฏิกิริยาระหว่างของไหลกับของไหลปฏิกิริยาการ
เร่งของตัวปฏิกิริยาที่เป็นของแข็ง การเสื่อมของตัวเร่งปฏิกิริยา
Flow behavior of fluid in chemical reactors. Mixing of fluids. Fluid-particle
reactions. Fluid-fluid reactions. Catalytic reaction of solid catalysts. Deactivation of
catalysts.
01202542 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี
3(3-0-6)
(Chemical Reactor Analysis and Design)
หลักการจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาต่าง ๆ และปฏิกิริยาการเร่งแบบวิวิธพันธุ์
กระบวนการถ่ายเทที่เกิดปฏิกิริยาการเร่งบนของแข็ง ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ระหว่างแก๊สของแข็งและแก๊ส-ของเหลว เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบงวด แบบกึ่งงวดและแบบการไหล
ในท่อ ถังกวนสมบูรณ์แบบเบดนิ่งอยู่กับที่ โมเดลของการไหลแบบไม่ใช่อุดมคติ เครื่อง
ปฏิกรณ์แบบเบดของไหล เครื่องปฏิกรณ์แบบการไหลหลายเฟส
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มคอ. 2
Principle of reaction kinetics and kinetics of heterogeneous catalytic reactions.
Transport processes with reactions catalyzed by solids, Gas-solid and gas-liquid
reactions. Batch and semibatch reactor. Plug flow reactor. Fixed bed catalytic
reactors. Nonideal flow patterns and population balance models. Fluidized bed and
transport reactors. Multiphase flow reactors.
01202543 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Heterogeneous Catalysis)
หลักการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของตัวเร่ง
ปฏิกิริยา การออกแบบและดัดแปรพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา การ
วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมี ข องตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าการประยุ ก ต์ เ ชิ ง
อุตสาหกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยา
Principle of heterogeneous catalysis. Physical and chemical characteristics of
catalysts. Design and modification of catalysts. Catalyst preparation. Analysis of
physical and chemical characteristics of catalysts. Industrial applications of catalysts.
01202551 วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
(Biochemical Engineering)
การประยุ ก ต์ ก ระบวนการชี ว เคมี ท างอุต สาหกรรม จลนพลศาสตร์ ข องการ
เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย์ แ บบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบชี ว ภาพ เซลล์ แ ละการ
เจริญเติบโตของเซลล์ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพและการออกแบบ ทฤษฎีของการเติบโตของ
จุลินทรีย์และการเพาะเลี้ยง หน่วยการทําให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์
Applications of biochemical process in industry. Kinetics of microbial growth.
Mathematical model of biological system. Cell and cell growth. Bioreactor and
design. Theory of microbial growth and cultivation. Purification units.
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มคอ. 2
01202552 การใช้ประโยชน์จากของเหลือทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biological Waste Utilization)
การใช้ ป ระโยชน์ ข องเสี ย หรื อ ผลพลอยได้ จ ากอุ ต สาหกรรมชี ว เคมี และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยกระบวนการทางฟิสิกส์ ทางเคมี และชีวภาพ
The utilization of waste or by-product from the biochemical and other
industries by physical, chemical and biological processes.
01202561 การประหยัดและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์
ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความร้อน ระบบเครื่องอัดอากาศ
และระบบไฟฟ้า การจัดการระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
มากที่สุด
Energy conservation in industry. Energy audit and analysis in lighting
system, air conditioning system, thermal system, air compressor and electrical
system. Energy management for optimum efficiency and utilization.
01202562 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Safety and Environmental Risk Analysis)
แนวคิดด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายละเอียดกระบวนการ การระบุ
อันตราย แผนภาพต้นไม้ความผิดพร่อง การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ การประเมิน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง ระเบียบและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Concepts of risk analysis. Process descriptions. Hazard identification. Fault
tree diagram. Quantitative risk assessment. Health and environmental risk
assessment. Risk management. Regulations and standards on safety and
environment.
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มคอ. 2
01202563 เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Cleaner Technology and Eco-Design)
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หลักการของเทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษ
ที่แหล่งกําเนิด การวิเคราะห์กระบวนการ การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ระบบ
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความร้อนและมวลด้วยเทคโนโลยีพินช์ การประเมินวัฏจักรชีวิต
การออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจการประยุกต์หลักการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณในการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
Environmental management systems. Principles of cleaner technology.
Pollution source reduction. Process analysis. Cleaner technology audit. Heat and
mass exchange network using pinch technology. Life cycle assessment. Ecological
and economical design of equipment and production process. Applications of
quantitative environmental risk assessment in Eco-Design.
01202564 หลักการของวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
3(3-0-6)
(Principle of Biofuel Engineering)
หลักการของวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมของเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวภาพที่ได้จากเทคโนโลยีทางชีวภาพแบบ
ดั้งเดิมและขั้นสูง เชื้อเพลิงชีวภาพจากการหมัก เทคโนโลยีการผลิตสําหรับไบโอดีเซล ไบ
โอเอทานอล ไบโอแก๊ส และไบโอไฮโดรเจน
Principle of biofuel engineering, Biomass and biofuel, Environmental impact
of biofuel. Bioenergy from conventional and advanced biotechnology. Biofuel from
fermentation. Production technology for biodiesel, bio-ethanol, biogas, and biohydrogen.
01202571 วิศวกรรมพอลิเมอร์ข้นั สูง
3(3-0-6)
(Advanced Polymer Engineering)
การพัฒนาของวัสดุพอลิเมอร์ ธรรมชาติทางเคมี และการเกาะรวมตัวกันของ
พอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของพอลิเมอร์กับคุณสมบัติทางด้านความ
ร้อน กลศาสตร์ เคมีไฟฟ้าและแสง การเติมแต่งต่าง ๆ สําหรับวัสดุพอลิเมอร์ หลักการ
ของกระบวนการขึ้นรูปทางพอลิเมอร์ หลักการของการออกแบบทางโครงสร้าง และ
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
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มคอ. 2
Development of polymer materials. Chemical nature and state of
aggregation in polymers. Relation of structure to thermal, mechanical, chemical,
electrical and optical properties. Additive for polymer materials. Principles of the
processing of polymers. Principles of product and structural design.
01202572 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Ceramic Engineering)
ประเภทของเซรามิกขั้นสูงและการใช้งาน กระบวนการควบคุมการแพร่ การ
ควบคุ ม โครงสร้ า งจุ ล ภาค เคมี สั ง เคราะห์ ข องเซรามิ ก ขั้ น สู ง การขึ้ น รู ป การตรวจ
ลักษณะสมบัติ
Types of advanced ceramics and their applications, Controlling diffusion
processes. Controlling microstructures. Chemical synthesis of advanced ceramics,
Fabrication. Characterization.
01202573 การกําหนดลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Characterization)
โครงสร้างเชิงจุลภาคของพอลิเมอร์ แบบจําลองของโมเลกุลพอลิเมอร์ ทฤษฎี
ของสารละลายพอลิเมอร์ เทคนิคในการหาน้ําหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ เทคนิคการหา
ส่วนประกอบโคมอนอเมอร์ และเทคนิคการวิเคราะห์โดยวิธีการทางความร้อนและทาง
กล
Polymer microstructure. Models of polymer molecules. Theory of polymer
solutions. Techniques for determination of polymer molecular weight. Techniques for
determination of comonomer composition. Thermal and mechanical analysis
techniques.
01202574 วิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Reaction Engineering)
แนวคิดทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักการของวิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิเมอร์ การ
เกิดพอลิเมอร์แบบขั้นและแบบสายโซ่ การเกิดพอลิเมอร์ร่วม กระบวนการการเกิดพอลิ
เมอร์ เสถียรภาพของพอลิเมอร์และการเสื่อม
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มคอ. 2
Concepts in polymer engineering. Principles of polymer reaction engineering.
Step-growth and chain growth polymerization. Copolymerization. Polymerization
processes. Polymer stability and degradation.
01202575 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพอลิเมอร์เชิงคํานวณ
3(3-0-6)
(Computational Polymer Science and Engineering)
ระเบียบวิธีการคํานวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพอลิเมอร์ การจําลอง
ด้วยวิธีสโตแคสติกและดีเทอร์มินิสติก การจําลองปฏิกิริยาพอลิเมอร์ การจําลองลําดับ
ของหน่วยโครงสร้างในโมเลกุลพอลิเมอร์ การจําลองโครงรูปสายโซ่พอลิเมอร์ การ
จําลองการพัฒนาทางสัญฐานวิทยาระหว่างการตกผลึกและระหว่างการแยกเฟส การ
จําลองการแปรรูปพอลิเมอร์
Computational methods in polymer science and engineering. Stochastic and
deterministic simulation. Simulation of polymerization. Simulation of structural unit
sequencing in polymer molecule. Simulation of polymer chain conformation.
Simulation of morphology developments during crystallization and phase separation.
Simulation of polymer processing.
01202581 การยกระดับกากน้ํามัน
3(3-0-6)
(Residue Oil Upgrading)
สมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของกากน้ํามัน สมบัติทางอุณ
หพลศาสตร์ และการถ่ า ยโอน เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย าการยกระดั บ การวิ เ คราะห์
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการยกระดับกระบวนการไฮโดรคอนเวอชันของกากน้ํามัน
Physical properties and chemical composition of residual oil. Thermodynamic
and transport properties. Chemistry of upgrading reactions. Kinetic analysis of
upgrading reactions. Hydroconversion processes of residue oil.
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มคอ. 2
3(3-0-6)
01202582 การจัดการโครงการและการผลิตขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี
(Advanced Project and Production Management in Chemical
Engineering)
การวางแผนโครงการที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นทางวิ ศ วกรรมเคมี โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก
เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในองค์กร การ
พยากรณ์ความต้องการผลิตภัณท์ การจัดหาและโลจิสติก การบริหารทรัพยากร ความ
เชื่อมต่อระหว่างการผลิตและการตลาด
Sophisticated chemical engineering project planning reflecting considering
economics and legal frameworks, organization change and conflict management,
product demand forecast, supply and logistics, resource management, and
marketing-production linkage.
01202591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมเคมี
1(1-0-2)
(Research Methods in Chemical Engineering)
หลั กและระเบียบวิธีวิจั ยทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนด
หัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่างและ
เทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อ
การนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์
Principle and research methods in chemical engineering, problem analysis for
research topic identification, data collection for research planning, identification of
techniques. Analysis, interpretation and discussion of research result; report writing
for presentation and publication.
01202596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี
1-3
(Selected Topics in Chemical Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคมีในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in chemical engineering at the master’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
1
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มคอ. 2
01202597 สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเคมี ในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in chemical
engineering at the master’s degree level.
01202598 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน
Study and research in chemical engineering at the master’s degree level
and compile into a written report.
01202599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

-16-

1-12

