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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมเคม ี

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2545) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเคมี) 
   ชื่อยอ    :  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
   ชื่อยอ :  B.Eng. (Chem. Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเปนวิชาชีพที่ทําหนาที่ออกแบบ วางแผน จัดหาอุปกรณและเครื่องจักร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและควบคุมการดําเนินการในกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อใหวัตถุดิบหรือทรัพยากรเกิดการเปลีย่นแปลงองคประกอบไปเปนสาร
ผลิตภัณฑที่ตองการ ทําใหมีคุณคาทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน กระบวนการเหลานี้ประกอบดวย การทํางาน
รวมกันของ "อุปกรณเฉพาะหนวย" (unit operations) ตาง ๆ เชน ปฏิกรณเคมี หอกลั่นสาร เครื่องกรอง
สาร ระบบผสมสาร  หอดูดกลืน  หอดูดซับ  และหอสกัดสาร  เปนตน  การออกแบบกระบวนการผลิต
จะตองคํานึงถึงการใชวัตถุดิบอยางคุมคาและสิ้นเปลืองพลังงานใหนอยทีสุ่ด โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
ควบคุมใหเกิดความปลอดภัยและสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 ในการทํางานของวิศวกรไมไดทํางานคนเดียวแตเนนการทํางานเปนกลุม  การทํากิจกรรม
รวมกันของนักศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญ เพื่อเปนพื้นฐานในการทํางานรวมกนัเม่ือจบออกไป นอกจากนี้ใน     
หลักสูตรยังมีรายวชิาที่เกี่ยวของทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการใช
ชีวิตรวมกับคนอื่น ๆ ดวย 
 นักศึกษาที่จบหลักสูตรวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีจะมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนวิศวกรเคมีที่มีความรูในวิศวกรรมพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จําเปนเพื่อการ
ประยุกตใชในสาขาวิชาชีพ 

2. เขาใจมูลฐาน เขาใจในปรากฏการณตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
เคมีและที่เกี่ยวของ สามารถควบคุมเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตองการ โดยคํานึงทั้งดาน
เทคนิคการผลิต ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐศาสตร 
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3. สามารถคํานวณออกแบบอุปกรณในลักษณะที่พรอมจะใชสรางรวมทั้งการเลือกใชวัสดุ
และการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของอุปกรณ 

4. สามารถติดตามความกาวหนาในวิชาการทางดานเทคโนโลยีที่จะมีความสําคัญในอนาคต
และนํามาประยุกตใชดวยตนเองและสามารถศึกษาปริญญาข้ันสูงตอไปได 

5. สามารถสื่อสารและถายทอดความรูใหแกผูอื่นได 
6. สามารถทํางานโครงการที่มีระบบการทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
คุณลักษณะของผูศึกษา 
 

 ตองมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร  ฟสิกสและเคมี) และความรูพื้นฐาน
ทางดานวิศวกรรมเปนอยางดี นอกจากนี้ยังตองมีอุปนิสัยใฝรู กระตือรือลน มีความคิดริเร่ิม มนุษย
สัมพันธดี และสามารถคิดและแกปญหาไดอยางมีระบบ 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   184 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบดวย 
-  กลุมวิชาภาษาองักฤษ    15 หนวยกิต 
-  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    9 หนวยกิต 
-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  34 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบดวย 
-  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  29 หนวยกิต 
-  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ   79 หนวยกิต 
-  กลุมวิชาเลือกบังคับ      4 หนวยกิต 
-  กลุมวิชาสหกิจศึกษา      6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หนวยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอสําหรับผูจบการศึกษา 
ลักษณะงานที่ทํา 

- ออกแบบโรงงานและการจัดการโครงการ สามารถเลือกกระบวนการผลิต ทําเลที่ตั้ง  
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  รวมถึงการควบคุมการกอสรางและการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน 

- ออกแบบกระบวนการผลิต ทั้งในแงของกระบวนการและอุปกรณในระบบ ตลอดจนถึงการ
เลือกชนิดของวัสดุที่ใชทําอปุกรณและชนิดของเครื่องมือตาง ๆ 
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- ควบคุมกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐศาสตร ส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัย 

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดคาใชจายและใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลีย่นไป 
- การซอมบํารุงกระบวนการผลิต 
- งานดานการตลาดและบริการทางเทคนิค 
- การประกันคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพสินคา 
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดองคความรูใหมหรือปรับปรุงกระบวนการใหดียิ่งข้ึน 

 

ตําแหนงงาน 
 วิศวกรฝายผลิต วศิวกรโครงการ วศิวกรฝายขาย วิศวกรที่ปรึกษา เจาหนาที่ฝายควบคุม
คุณภาพ  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
 อุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันและปโตรเคมี อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมเซมิกและวัสดุทาง
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ  อุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมี เชน กรดซัลฟูริก 
โซเดียมไฮดรอกไซด แอลกอฮอล และเคมีภัณฑอื่น ๆ พลาสติกและยาง สบู ผงซักฟอก นํ้าตาล ซีเมนต 
แกว สีและรงควัตถุ  ฯลฯ 
 

แหลงงาน 
 เอกชน  บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ 

 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 
   พลังงาน   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   สํานักงาน 

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  การไฟฟาฝายผลิต  การประปา   
บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) กรมวิทยาศาสตร
บริการ  บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ  สถานศึกษา  มหาวิทยาลัย  
กรมควบคุมมลพิษ 

 

การศึกษาตอ 
 บัณฑิตที่จบวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี สามารถศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกทางวิศวกรรมเคมีหรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของหรือมีความรูพื้นฐาน      
ใกลเคียง เชน วศิวกรรมปโตรเคมี วัสดุศาสตร ส่ิงแวดลอม  พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ หรือการ     
จัดการไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท  0-4422-4490-1  โทรสาร  0-4422-4609  Website : www.sut.ac.th/engineering/Chem/ 
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    แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาที่  1 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศกึษาที่  2 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศกึษาที่  3 หนวยกิต 

102111   เคมีพื้นฐาน 1 
102112   ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
103101   แคลคูลัส 1 
202102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 

4 
1 
4 
3 
3 

103102   แคลคูลัส 2 
105101   ฟสิกส 1 
105191   ปฏิบตัิการฟสิกส 1 
203102   ภาษาอังกฤษ 2 
423101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
วิชาศึกษาทั่วไป  (1) 

4 
4 
1 
3 
3 
3 

103105   แคลคูลัส 3 
105102   ฟสิกส 2 
105192   ปฏิบตัิการฟสิกส 2 
425101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
431101   วัสดุวิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไป  (2) 

4 
4 
1 
2 
4 
3 

รวม 15 รวม 18 รวม 18 
ปท่ี 2 ภาคการศกึษาที่  1 หนวยกิต ปท่ี 2 ภาคการศกึษาที่  2 หนวยกิต ปท่ี 2 ภาคการศกึษาที่  3 หนวยกิต 

102202   เคมีเชิงฟสิกส  
102203   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
103103  ความนาจะเปนและสถิต ิ
203203   ภาษาอังกฤษ 3 
424202   กระบวนการผลิตทาง 
              อุตสาหกรรมเคมี 
430201   สถิตยศาสตร                 
               วิศวกรรม 

3 
1 
3 
3 
4 
 
4 

102105   เคมีอินทรีย 
102106   ปฏิบตัิการเคมี 
               อินทรีย 
424201   หลักวิศวกรรมเคมี 
425202   เทอรโมไดนามิกส 1 
433101   กรรมวิธีการผลิต 
433102   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

3 
1 
 
4 
4 
2 
1 

203204   ภาษาอังกฤษ 4 
424203   ระเบียบวิธีคํานวณ 
เชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเคมี 
425204   กลศาสตรของไหล 1 
429296   วิศวกรรมไฟฟา 1 
429298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 
 

3 
4 
 
4 
4 
1 

รวม 18 รวม 15 รวม 16 
ปท่ี 3 ภาคการศกึษาที่  1 หนวยกิต ปท่ี 3 ภาคการศกึษาที่  2 หนวยกิต ปท่ี 3 ภาคการศกึษาที่  3 หนวยกิต 

203305  ภาษาอังกฤษ 5 
424311  วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 
424331  การทํางานและการ ออกแบบ  
                      อุปกรณใน กระบวนการ 1 
424381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 
วิชาเลือกเสรี  (1) 

3 
4 
4 
 
1 
4 

424312   วิศวกรรมปฏิกิริยา 2 
424321   ปรากฏการณถายโอน 1 
424341   พลศาสตรกระบวนการ 
               และการควบคุม 
433251   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

4 
4 
4 
 
4 

424313  อุณหพลศาสตรวิศวกรรมเคมี 
424322  ปรากฏการณถายโอน 2 
424433  การทํางานและการออกแบบ 
                 อุปกรณในกระบวนการ 2 
424382  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 
424383  ปฏิบัติการพลศาสตร   
             กระบวนการและการควบคุม 
วิชาเลือกเสรี  (2) 

4 
4 
4 
 
1 
1 
 
4 

รวม 16 รวม 16 รวม 18 
ปท่ี 4 ภาคการศกึษาที่  1 หนวยกิต ปท่ี 4 ภาคการศกึษาที่  2 หนวยกิต ปท่ี 4 ภาคการศกึษาที่  3 หนวยกิต 

424431     การทํางานและการ ออกแบบ  
                        อุปกรณใน กระบวนการ  3 
424432   การออกแบบโรงงาน 
              ทางวิศวกรรมเคมี 1 
424451  การจัดการอุตสาหกรรม 
424481  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 
424490  เตรียมสหกิจศึกษา 

4 
 
4 
 
4 
1 
1 

 
424491    สหกิจศึกษา  1 

 
5 

424433   การออกแบบโรงงาน 
               ทางวิศวกรรมเคมี 2 
424461   การควบคุมมลภาวะและ 
            การบําบัดของเสียอุตสาหกรรม 
424482  โครงงานวิศวกรรมเคมี 
วิชาเลือกบังคับ 

4 
 
4 
 
3 
4 

รวม 14 รวม 5 รวม 15 
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