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Technological expertise, morality, turning knowledge into practice.

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เลขที่ 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 www.pit.ac.th0-2104-90980-2104-9099

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
และสิ�งแวดล�อม

What Do Petrohemical and 
Environmental Engineers Do? 

Petrochemical and Environmental Engineering plays 
a role as Chemical Engineering who not only designs 
and invents new chemical processes under the cost 
e�ective, more friendly environment and more 
e�cient conditions, but also involve with some 
instrument and facility constructions (procedure and 
operation). Furthermore, Petrochemical Engineers have
devised and developed the way to make products 
from the petroleum “Liquid Black Gold” as a raw 
material and convert it to other various useful products,
i.e. chemicals, petrochemicals, polymers, plastics, 
textiles, dyes, drugs, fertilizers and so on pretty much 
everything. As you can see, a chemical engineer can 
�nd a niche in any scienti�c or engineering �eld.

This program is accredited by the Council of 
Engineers (COE) in Chemical Engineering.      
In our COE-accredited program, you will 
study a wide range of subjects, including 
mathematics, chemistry and physics, as well 
as core engineering subjects such as 

PIT’s Petrohemical
and Enivronmental 
Engineering Program

What Is a Petrochemical and Environmental Engineer?

Petrochemical and Environmental Engineers apply the math, 
physics and economics to solve practical problems, which that 
concern about the environmental e�ects. The di�erence 
between petrochemical and environmental engineers and 
other types of engineers is that they apply a knowledge of 
chemistry in addition to other engineering disciplines.

Petrochemical and environmental engineers may be called 
“universal engineers”  because their scienti�c and technical
mastery is so extensive.

thermodynamics, �uid mechanics, heat and mass transfer and chemical reactor design.                    
Our electives address numerous specialized areas of chemical engineering, and include courses
in advanced materials, environmental engineering, petrochemical engineering, energy 
engineering and nanotechnology.



สาขาว�ชาว�ศวกรรมป�โตรเคมีและสิ�งแวดล�อม  คณะว�ศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 0-2104-9099 ต�อ 3070 http://chemen.pit.ac.th/

สมัครเร�ยนได�ตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป…!!   
 http://sa.pit.ac.th/admission

แนะนำสาขาว�ชาว�ศวกรรมป�โตรเคมีและสิ�งแวดล�อม

โดยผ�านลิงค� 

สาขาว�ชาว�ศวกรรมป�โตรเคมีและสิ�งแวดล�อม
คณะว�ศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

http://sa.pit.ac.th/admission/ http://chemen.pit.ac.th/

ติดต�อสอบถามรายละเอียดกองทุนเง�นให�กู�ยืมเพ�่อการศึกษา โทรศัพท� 0-2104-9099 ต�อ 1410

สอบถามข�อมูลการสมัครเพ��มเติมที่ ฝ�ายทะเบียนนักศึกษา
โทร. 0-2104-9099 ต�อ 1510-3

 “สาขาวิศวกรรมปโตรเคมีและสิ่งแวดลอม” เดิมคือ “สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” 

เปนวิชาชีพที่มีเปาหมายในการแปรรูปวัตถุดิบทางปโตรเลียมและปโตรเคมีไปเปน  

ผลิตภัณฑที่เปนประโยชน ทั้งปริมาณขนาดใหญและเล็กที่คุมคาทางเศรษฐศาสตร 

โดยใหมีผลิตภัณฑพลอยไดที่ไมตองการและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดเทาที่ 

จะเปนไปได

 รายวิชาสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและส่ิงแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นักศึกษาจะไดเรียน ในรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ       

คือ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี เรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร และวิชาชีพบังคับ 

ที่สามารถสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิชาวิศวกรรม 

เคมีได และมีรายวิชาชีพใหนักศึกษาไดเลือกเรียนที่หลากหลาย เชน กลุมปโตรเคมี               

และวัสดุศาสตร กลุ มสิ ่งแวดลอมและความปลอดภัย กลุ มเทคโนโลยีพลังงาน และ 

กลุมกระบวนการการควบคุมและอื่น ๆ

ห�องปฏิบัติการ

 สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและสิ่งแวดลอมมีหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียน 
การสอนและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบ ทดลอง งานทางดานบริการวิชาการ เชน

• หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมปโตรเคมีและทางสิ่งแวดลอม

• หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห

• หองปฏิบัติการพื้นฐานทางปโตรเคมีและดานสิ่งแวดลอม 

กลุ�มว�จัย

 ปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและส่ิงแวดลอม มีกลุมงานวิจัย 3 กลุมหลัก คือ

• กลุมพลังงานและวัสดุ

• กลุมคะตะลิสตสำหรับปโตรเคมี

• กลุมสิ่งแวดลอมและการจัดการ

 โดยบุคลากรในสาขาวิชาไดรับทุนสนับสนุนทั้งจากหนวยงานภายในสถาบัน และ 
หนวยงานภายนอก เชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

บุคลากรสาขาว�ชาว�ศวกรรมป�โตรเคมีและสิ�งแวดล�อม
 สาขาวิชามีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตรงสาขารอยละ 90 พรอมใหความรูกับนักศึกษา

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู� ความสามารถทั้งด�านทฤษฎีและปฏิบัติ
มีคุณธรรม จร�ยธรรม มีความคิดร�เร��มสร�างสรรค�เพ�่อรับใช�สังคม

และสร�างสังคมให�เข�มแข็ง”

เน�นการสร�างประสบการณ�ของการเร�ยนรู�
ผ�านกระบวนการเร�ยนการสอนที่เน�นประสบการณ�ว�ชาชีพ

รู�จร�ง ปฏิบัติจร�ง โดยบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถตรงสาขาว�ชา
ฝ�กปฏิบัติงานในสถานประกอบการจร�ง ภายใต�ว�ชาสหกิจศึกษา

และว�ชาโครงงานว�ศวกรรม 1 - 2 นักศึกษาจะได�ทราบว�า
มีความถนัดในเร�่องใด สาขาว�ชาและสถานประกอบการจะส�งเสร�ม

ให�นำความรู�ที่ได�ไปพัฒนา ให�เกิดนวัตกรรมที่เป�นรูปธรรม
ซึ่งสามารถนำไปใช�เป�นประโยชน�ต�อส�วนรวม


