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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยียาง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานเทคโนโลยียาง
4. เพื่อใหสามารถนําความรูทางดานยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห สารเคมีสําหรับยาง เพื่อนํามาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑยางได
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานเทคโนโลยียางไดตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
6. เพื่อ ใหสามารถปฏิบัติงานด านเทคโนโลยียางในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ อิสระ
รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่ อ ให มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญูกตเวที
อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 จัดชั้นคุณภาพยางธรรมชาติ เลือกใชยางสังเคราะห แยกประเภทสารเคมีสําหรับยาง
3.4 ใชเครื่องมือเครื่องจักร และวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑน้ํายาง
3.5 ทดสอบยางและน้ํายาง และผลิตภัณฑยาง
3.6 ออกสูตรยาง ออกแบบผลิตภัณฑยาง และควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑยาง
3.7 ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
(ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต
(15 หนวยกิต)
(21 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาผลิตภัณฑยาง สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3100-0002
3100-0003
3100-0008
3100-0104
3122-0001
3122-0002
3122-0003
3122-0004

ชื่อวิชา
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
วิทยาศาสตรพอลิเมอรพื้นฐาน
การศึกษาสูตรยาง
อุตสาหกรรมยางเบื้องตน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-2-2
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต
3000-1303
วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง
3000-1304
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1316
วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลัสพื้นฐาน
3000-1407
คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000-1506
ปจจัยมนุษยและกฎหมายการเดินอากาศ
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0601
3100-0602
3122-1001

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
เคมีทั่วไป
เคมีอินทรียทั่วไป
เคมีพอลิเมอร

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3122-2001
3122-2002
3122-2003
3122-2004
3122-2005
3122-2006
3122-2007
3122-2008
3122-2009

ชื่อวิชา
ยางธรรมชาติ
ยางสังเคราะห
สารเคมีสําหรับยาง
กระบวนการแปรรูปยาง
เทคโนโลยีน้ํายาง
ผลิตภัณฑน้ํายาง 1
ผลิตภัณฑยาง 1
การทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง
การออกสูตรยาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
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3-0-3
1-2-2
0-6-2
0-6-2
2-2-3
2-0-2
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
สาขางานเทคโนโลยียาง
ใหเรียนรายวิชา 3122-2101, 3122-2102 และ 3122-2103 จํานวน 6 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอืน่
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมจํานวนไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3122-2101
มาตรฐานผลิตภัณฑยาง
3122-2102
การออกแบบผลิตภัณฑยาง
3122-2103
การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง
3122-2104
ผลิตภัณฑน้ํายาง 2
3122-2105
ผลิตภัณฑยาง 2
3122-2106
วัสดุพลาสติก
3122-2107
ผลิตภัณฑพลาสติก
3122-2108
เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
3122-2109
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
3122-2110
เคมีวิเคราะหทวั่ ไป
3122-2111
เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องตน
3122-2112
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3122*2101 ถึง 3122*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3122-5101
3122-5102
3122-5103
3122-5104
3122-51XX

ชื่อวิชา
งานเทคโนโลยียาง 1
งานเทคโนโลยียาง 2
งานเทคโนโลยียาง 3
งานเทคโนโลยียาง 4
งานเทคโนโลยียาง …

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-3-2
0-6-2
0-6-2
2-0-2
0-6-2
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
1-4-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3122-8001 หรือรายวิชา 3122-8002 และ 3122-8003
รหัสวิชา
3122-8001
3122-8002
3122-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3122-8501 หรือรายวิชา 3122-8502 และ 3122-8503
รหัสวิชา
3122-8501
3122-8502
3122-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

12

หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานวัดละเอียด
งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
งานเชื่อมและโลหะแผน
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบรอย ละเอียด
รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนในการผลิตชิ้นงาน
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องตน
3. ปรับแตง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานชางเครื่องกล
4. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือ (Hand tools)
และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบื้องตน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่องมือกลเบื้องตน และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและแบบสั่งงาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบเบื้องตน
การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตราสวน การบอกขนาดมิติ การสราง
รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน การอาน
สัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม
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3100-0003

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณวงจรไฟฟา
วงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บั ติ ง านอย า งประณี ต เรี ย บร อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัดไฟฟา
เบื้ องต น สั ญ ลั ก ษณ แ ละอุ ป กรณ ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สายไฟฟ า อุ ป กรณ ป อ งกั น และการต อ สายดิ น การทํ า งานของ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง การใชเครื่องมือวัดพื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3100-0004

วัสดุชาง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัตติ ามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด แบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุ
ชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ที่มีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถเลือกใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาที่ การใชงาน และบํารุงรักษา เครื่องมือวัด
ละเอียด แบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล
เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลียว
บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว
3100-0006

งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บั ติ ก ารถอดประกอบ ติ ด ตั้ ง และปรั บตั้ ง ชิ้ น ส ว นยึ ด ประสาน ชิ้ น ส ว นทั่ ว ไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวนทั่วไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องกลตามหลักการการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทั่วไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอดประกอบ
ชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอดประกอบชิ้นสวน
ส ง กํ า ลั ง เพลา ลิ่ ม สไปลน รองลื่ น ตลั บ ลู ก ป น เฟ อ ง สายพานและพู ล เลย ลู ก เบี้ ย ว คลั ต ช คั ป ปลิ ง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผน
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน
2. สามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผน เตรียมชิ้นงาน
งานเชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและงานโลหะแผน
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผนตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟา และเชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ รอยตอชน ตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียนแผนคลี่
อยางงาย การขึ้นรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน
3100-0008

งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ และกระบวนการดานคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางเปนระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใชโปรแกรมตารางคํานวณ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล จริยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใชคอมพิวเตอรกับงานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตน
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปนระเบียบ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงาน เครื่ อ งมื อ กล
พื้นฐานตามคูมือ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคํานวณคา ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอน องคประกอบที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001
3001-2002
3001-2003
3001-2004
3001-2005
3001-2006

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
คอมพิวเตอรกราฟก
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย
คอมพิวเตอรเพือ่ งานออกแบบสถาปตยกรรม

3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101
3100-0102
3100-0103
3100-0104
3100-0105
3100-0106
3100-0107
3100-0108
3100-0109
3100-0110
3100-0111
3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118
3100-0119

กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
กลศาสตรเครื่องจักรกล
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชิ้นสวนเครื่องกล
การสงถายกําลัง
การสงถายความรอน
เทอรโมไดนามิกส
วัสดุอุตสาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่องจักรกล
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริหารงานอุตสาหกรรม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
3-0-3
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-0-2
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3100-0120
3100-0121
3100-0122
3100-0123
3100-0124
3100-0125
3100-0126
3100-0127
3100-0128

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
การศึกษางาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย
การออกแบบเบื้องตน
ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
3-0-3
3-0-3

3100-0201
3100-0202
3100-0203
3100-0204
3100-0205
3100-0206
3100-0207
3100-0208

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค

1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-2-2

3100-0301
3100-0302

ทฤษฎีโครงสราง
การสํารวจเพือ่ การกอสราง

3-0-3
2-2-3

3100-0601
3100-0602
3100-0603
3100-0604

เคมีทั่วไป
เคมีอินทรียทั่วไป
เคมีฟสิกสทั่วไป
เคมีวิเคราะหทั่วไป

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก าร หลั ก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั ก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช ค อมพิ ว เตอร และอุป กรณโ ทรคมนาคม และโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใช ค อมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค น และสื่ อ สารข อ มู ล สารสนเทศผ า นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บ ค น ข อ มู ล สารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คื น ส ง ผ า นและจั ด ดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
5. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานขอมูล (Database System) แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน
(Normalization) การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2004

คอมพิวเตอรกราฟก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก
3. สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. วิเคราะหและประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกในงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟก โครงสรางซอฟตแวรกราฟก การใชตัวประสาน
โปรแกรมประยุกตกราฟก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกัด
(Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่อสารกราฟก (Graphic Communications), แบบจําลอง
เชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling), เทคนิคการใหแสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวย
คอมพิวเตอร (Computer Animation), การสรางภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก การสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกตใชโปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบภาพ 2 มิติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่งในการสรางภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใชคําสั่งในการแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและ
สัญลักษณ การจัดการไฟล การพิมพ (Print)
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3001-2006

คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบสถาปตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม
และการนําเสนอผลงาน
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และการนําเสนอผลงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอยเปนระเบียบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก การใช โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม และนํ า เสนอผลงานการออกแบบสถาป ต ยกรรม
ดวยคอมพิวเตอร
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตรวิศวกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวกับ
สถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา มีความละเอียด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนตบนระนาบ ปริภูมิโดยใชเวกเตอร และเครื่องคํานวณชวย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตรของไหล
4. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนยถวง เซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต
5. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวย เกี่ยวกับ
ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนตและแรงคูควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน แรงกระจาย สถิตศาสตรของไหล จุดศูนยถวง เซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อย และความเสียดทาน
การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตรของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตรและพลังงานของไหล
2. ประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง การหาแรงกระทํากับ
วัตถุที่จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลตอเนื่อง สมการการไหล
สม่ําเสมอ การไหลในทอ การไหลในทอโคง และการวัดอัตราการไหล
3100-0103

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machinery Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. สามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก และการคํานวณ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของกลศาสตรในการ
แกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก
และการคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล สายพาน
เชือ ก สลิง โซ เฟอ ง การเคลื่อนที่ของจุดและเส น การเคลื่อนที่ของชิ้น สวนหรือกลไกเครื่องจักรกล การหา
ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ
3100-0104

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกส ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟา
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบไฟฟาตามเงื่อนไขของงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

28
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส หลักการทํางานเบื้องตนของระบบ
นิวแมติกส อุปกรณในระบบนิวแมติกส ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจร
นิวแมติกสและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟา
และโซลินอยดวาลว การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวแมติกส
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส หลักการทํางานเบื้องตนของระบบ
ไฮดรอลิกส อุปกรณในระบบไฮครอลิกส น้ํามันไฮดรอลิกส ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน การเขียน
ผังวงจรไฮดรอลิกส การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกสควบคุมดวยรีเลยไฟฟา และโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิกส
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นสวน
โครงสรางและเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการแกปญหา มีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของความเคน ความเครียดและสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอุณหภูมิ การตอกันโดยใช
แนวเชื่อมและหมุดย้ํา
3. แสดงความรู เ กี่ ย วกับ หลั ก การคํ า นวณความแข็ ง แรงของภาชนะความดั น เพลารั บ แรงและทอร ก
คานรับแรงและโมเมนตดัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา ความเคนในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอนตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนตรวมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ
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3100-0106

ชิ้นสวนเครื่องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการใชชิ้นสวนเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด หนาที่ และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล
2. คํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลือ กใช ในการออกแบบ การผลิต และการซอ มบํา รุง ทางเครื่ อ งกล ชิ้นส วนต อยึด ที่ใช หลัก การของลิ่ม สลั ก
เพลาเรียว สไปลน ชิ้นสวนยึดประสานดวยเกลียว ชิ้นสวนสงกําลัง เชน สปริง เฟอง คลัตซ สายพาน โซกําลัง เพลา
รองลื่น ตลับลูกปนและการหลอลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3100-0107

การสงถายกําลัง
3-0-3
(Power Transmission)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. สามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. คํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกลตามหลักการการสงถายกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของระบบ
สงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย ขบวนเฟอง เฟองและโซ สายพาน ลูกเบี้ยว คัปปลิง และระบบสงถายกําลัง
เชิงกลในงานอาชีพ
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3100-0108

การสงถายความรอน
2-0-2
(Heat Transfer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. สามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรงั สี
2. คํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการคํานวณการสงถายความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี
ความรอน การนําความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความรอนแบบอิสระ
การพาความรอนแบบบังคับ การแผรังสีความรอน การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน
3100-0109

เทอรโมไดนามิกส
3-0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแกสอุดมคติ
กฎของอุณหพลศาสตร สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลป (Enthalpy)
เอนโทรป (Entropy)
กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องตน วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ
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3100-0110

วัสดุอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแบงกลุม สมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุ และเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. มีเ จตคติ ที่ ดี ใ นการสืบค น ความรู เ กี่ย วกั บวั ส ดุ ศ าสตร ตระหนัก ถึ ง ประสิ ทธิ ภ าพ มีค วามประหยั ด
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการปรับปรุงสมบัติ การใชงานของโลหะและอโลหะ รวมทั้งการปองกัน
การกัดกรอนของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการการแบงกลุม สมบัติ และการใชงานของวัสดุอุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพ
ทางกล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุงสมบัติและการใชงานของโลหะ การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน
สมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม วัสดุสังเคราะห ระบบและสัญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานสากล
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เขาใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ
3. ปฏิบัติงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสราง
4. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดเตรียมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียด อะตอมของอนุภาค โครงสรางโมเลกุล โครงสรางอสัณฐาน โครงสรางผลึก ระบบโครงสรางผลึก
ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม
การเติบโต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสรางจากการแข็งตัวของงานหลอ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสรางของโลหะ
ชนิดตางๆ เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก และโลหะผสม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค
3100-0112

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Testing Materials)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. สามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับ ความเคน การบิด การดัด การรับแรง
กระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
ปลอดภัย มีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
3. ทดสอบความแข็งดวยเครื่องทดสอบมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทดสอบสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การดัด
การเฉือน การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย
2-0-2
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. สามารถเลือกใชกรรมวิธีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
และปลอดภัย
3100-0113
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. วิเคราะหกรรมวิธีการผลิต และปรับปรุงลักษณะชิ้นงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, Mechanical Working, Electrical
Machining, Chemical Machining, และ Metal Cutting โดยเนนถึงหลักการทํางานของเครื่องจักร ที่ใชในการผลิต
แยกตามกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธี
3100-0114

การขนถายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขาอาชีพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค น ความรู และจั ด ระบบงานใช มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางผัง การออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ
ความหมาย องคประกอบ ประโยชนและกฎเกณฑ การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบ การขนถายวัสดุ ระบบการ
ขนถายวัสดุแบบตอเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถาย ระบบขนถายดวยน้ําหนักตัวเอง ระบบขนถายดวยแรงเขยา
ระบบขนถายดวยนิวแมติกส ระบบขนถายวัสดุที่ไมใชรางอุปกรณชวยขนสง โกดัง และสโตร
3100-0115

มาตรวิทยาวิศวกรรม
1-2-2
(Engineering Metrology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบ
2. สามารถวัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัด
4. สอบเทียบเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาท และความสําคัญ
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด ของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริมาณ และหนวยนิยามศัพทมาตรวิทยา วิธีการวัดคา
ความผิดพลาดในการวัด การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาคาความไมแนนอน (Uncertainty) มาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ การใช บํารุงรักษา และ
สอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน ซึ่งใชทั่วไปในงานวิศวกรรม
การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ
3100-0116

การออกแบบเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย ชิ้นสวนภายใตภาระความลา
3. คํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความลา
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย รอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรียว สปริง
และสกรูสงกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล
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3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับสินคา และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. ประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับสินคา และระบบคุณภาพอนุกรม
มาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องตนที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมคุณภาพ ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุม
ตัวอยาง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบาย
ในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQC)
3100-0118

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
1-2-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอม และการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถกํ า หนดเทคนิค วิ ธี ก ารควบคุ ม และกํ า จั ด มลพิษ ในงานอุต สาหกรรม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการดําเนินการปองกันอันตราย ปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการปองกันอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการปองกัน
สภาพแวดลอมในงานอาชีพ นโยบายความปลอดภัย เทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝกอบรมคนงานใหม
เครื่องปองกันอันตราย การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตาง ๆ การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย
การจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจรางกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไป
ในการชวยเหลือผูประสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
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3100-0119

การบริหารงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. วางผั ง โรงงานและกระบวนการผลิ ต การบริ ห ารความปลอดภั ย บุ ค ลากร การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การประเมินราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม การลงทุน
การคาดคะเน การเงิน การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องตนในการเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน กระบวนการผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ช ว ยงาน อุ ป กรณ ข นย า ยวั ส ดุ การจั ด เก็ บ วั ส ดุ และ
การบํารุงรักษา หลักการเบื้องตนในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3100-0120

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Economics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรที่สัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีและมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา ประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร การลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิ เ คราะห ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมและการจั ด ทํ า โครงการลงทุ น อุ ต สาหกรรมตามหลั ก
เศรษฐศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตออุตสาหกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการสงเสริมการลงทุน แหลงเงินทุน ความตองการและเศรษฐทรัพย
การผลิต ปจจัยการผลิต รายได ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดตนทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน การวิเคราะห
ปญหาทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม
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3100-0121

การศึกษางาน
2-0-2
(Work Study)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการครองชีพ
2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการทํางาน การลดสวนของงาน
และเวลาที่ไรประสิทธิภาพ การศึกษาการทํางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน การเคลื่อนไหว
และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร เครื่องมือกับผูปฏิบัติงาน วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน ณ บริเวณที่
ปฏิบัติงาน การวัดผลงาน การศึกษางาน เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร การใชเวลามาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0122

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Psychology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. ใชหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล อ ม ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพจิ ต
สภาพแวดลอมในการทํางาน อุบัติเหตุและความปลอดภัย ทัศนคติและความพอใจในงาน ความคับของใจ สภาพ
ของการทํางาน คาจาง และการวัดผลงาน
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3100-0123

ธุรกิจอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย มีคุณธรรมและจริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. ใชหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการธุรกิจเพื่อการอุตสาหกรรม ชนิดของอุตสาหกรรม การเริ่มกิจการอุตสาหกรรม
การลงทุน แหลงเงินทุนและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ระบบภาษีอุตสาหกรรม
3100-0124

การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Control and Planning)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลักการกําหนดปริมาณการผลิต การวางแผน
ระบบผลิตสินคา การตัดสินใจ การพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใชทรัพยากร
ซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช เพิรท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความตองการวัสดุ การควบคุมตนทุนการผลิต
และการบริหารสินคาคงเหลือ
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3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟา
ภาวะแวดล อ ม สารเคมี และสิ่ ง ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตราย บทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทํางาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อคนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวัดแสงสวาง วัดระดับเสียง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดําเนินการควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไวส กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภัย ในการทํางาน การปรับปรุงสภาพการทํางานดว ยหลั กการยศาสตร การสํา รวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทํางานโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3100-0126

การออกแบบเบื้องตน
1-3-2
(Principle of Fundamental Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน
2. สามารถกําหนดขนาดมาตรฐานสัดสวนเครื่องเรือนที่มีความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย โดยการนําไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องตน
2. กําหนดขนาดมาตรฐานสัดสวนเครื่องเรือนที่มีความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย โดยการนําไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ย วกั บ หลั กการออกแบบเบื้ อ งตน ขนาดสั ดส วนเครื่อ งเรือ นที่ มีความสั มพั นธ กั บ
มาตรฐานสัดสวนมนุษย จิตวิทยาสี การนําไปใชเปนพื้นฐานประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3100-0127

ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจมาตรฐานและองคประกอบการขนสงทางราง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนผังองคประกอบการขนสงทางรางตามมาตรฐานการขนสงทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการขนสงทางราง การพัฒนาการขนสงทางราง องคประกอบของระบบขนสงทางราง
มาตรฐานของระบบราง องคประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ
ระบบไฟฟาและการสงจาย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาณัติสัญญาณระบบปองกันและ
ความปลอดภัย
3100-0128

การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจการจัดการระบบการขนสงทางรางเบื้องตน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนองคประกอบการจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน การขนสงสินคาและการขนสงมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเสนทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหารองคกร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุงรักษาในระบบราง ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

41
3100-0201

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค
2. สามารถปฏิ บั ติ เ ตรี ย มการ เก็ บ ตั ว อย า งและวิ เ คราะห น้ํ า และดํ า เนิ น การบํ า บั ด น้ํ า เพื่ อ การบริ โ ภค
จากแหลงน้ําธรรมชาติ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอม และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร มีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ํา
2. ปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เคมีวิเคราะหของน้ํา การเตรียมเครื่องมือ สารเคมีและสารละลาย การเก็บตัวอยางน้ํา
การเก็บรักษาและวิเคราะห หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรองและการทําใหแหง
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปริมาตรและโดยการเปรียบเทียบสี การตรวจสอบคาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา
กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ การเติมอากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง
การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํากระดาง การฆาเชื้อโรค การขจัดของแข็งละลายน้ํา
3100-0202

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจบทบาทของจุลินทรียและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. สามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค น ความรู เ กี่ ย วกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาสิ่ ง แวดล อ มและใช เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย และการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. ปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พฤติกรรมของจุลินทรีย การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
และอาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย การควบคุม
จุลินทรีย ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ จุลินทรียที่เกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา
การตรวจวัดคุณภาพน้ําดานสุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
2-2-3
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถคํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปมสําหรับระบบน้ําเสีย วิเคราะห
แกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. คํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปมสําหรับระบบน้ําเสีย วิเคราะห แกไขปญหา
ทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถิตศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและ
การลอยตัว การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความตอเนื่อง พลังงานการไหล แรงและ
โมเมนตัมในการไหล การไหลในทอและในรางเปด หลักการอุณหพลศาสตร รูปแบบของพลังงาน การสมดุล
พลังงาน สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแกส เอนโทรป กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
วัฏจักรกําลังของแกสและวัฏจักรทวน การผสมของแกส ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม และการแกปญหามลพิษ
เนื่องจากการเผาไหม
3100-0204

เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
2-2-3
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหน้ําทิ้งและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด
น้ําเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชนและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ และสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหน้ําทิ้ง และกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม และชุมชน
2. ปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
จากอุตสาหกรรม ชุมชน และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวัดปริมาณน้ําการเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุมชน
การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําทิ้งตามขอกําหนดของมาตรฐาน
เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบขั้นสุดทาย การกําจัดสลัดจและ
น้ําซึ่งผานการบําบัด การนํากลับมาใชประโยชน การบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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3100-0205

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1-2-2
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. สามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ แผนการ
เก็บตัวอยางและตรวจวัด ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ จุดตรวจวัดและสุมตัวอยาง เครื่องมือและ
อุปกรณตรวจวัดฝุนหนัก อนุภาคแขวนลอย กาซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนต เครื่องมือ
และอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย การควบคุมมลพิษที่แหลงกําเนิดจากเครื่องยนตและน้ํามัน
เชื้อเพลิง การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร การเก็บตัวอยางและตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมด ว ยอุ ป กรณ ต รวจสอบอนุ ภ าค และก า ซจากปล อ งโรงงาน การควบคุ ม มลพิ ษ
ที่แหลงกําเนิดอนุภาคมลพิษโดยใชไซโคลน เครื่องเก็บแบบเปยก และการตกตะกอนดวยไฟฟาสถิต การควบคุม
กาซมลพิษโดยใชอุปกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0206

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
1-2-2
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. สามารถตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแกปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. ตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิด และผลกระทบ
ของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรฐานคุณภาพ
เสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต อุตสาหกรรม
และการกอสราง
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3100-0207

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
1-3-2
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. สามารถจัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. จัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสียตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการสารอันตรายและกากของเสีย ปญหามลพิษ ชนิดและแหลงกําเนิด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจากชุมชน
และอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําเนิดกากของเสีย การขนถาย
การจัดถังรองรับและกรรมวิธีการถายโอนและการขนสงกากของเสีย การกําจัดกากของเสียจนถึงขั้นสุดทาย
เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
3100-0208

เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค
1-2-2
(Clean Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริการ
2. สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดไดมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริการ
2. จั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและพลั ง งานในองค ก ารโดยหลั ก เทคโนโลยี ส ะอาดได ม าตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและ
การลดมลพิษ การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้องตน และโดยละเอียด การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสะอาดกับแหลงพลังงาน หลักการประหยัด
พลังงาน การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ เทคนิคการประเมินผล ดํารงรักษา การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยั่งยืน
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3100-0301

ทฤษฎีโครงสราง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการหาแรงในโครงสราง
2. สามารถคํานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด เสนอิทธิพล การโกงตัวของคาน แรงในชิ้นสวน
ของโครงขอหมุน และคานตอเนื่อง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี สนใจใฝรู ทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงภายในโครงสราง
2. คํานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสราง
3. เขียนเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน
4. คํานวณคาการโกงตัวของคาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด แรงภายใน
ชิ้นสวนของโครงขอหมุน เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน การโกงตัวของคานโดยวิธีพื้นที่โมเมนตและ
คานเสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต
3100-0302

การสํารวจเพื่อการกอสราง
2-2-3
(Construction Surveying)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการสํารวจในการกอสราง
2. สามารถสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสํารวจในการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา และอื่น ๆ
2. กําหนดตําแหนงและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
4. สํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการงานสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ําและอื่น ๆ
การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
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3100-0601

เคมีทั่วไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท
กรด เบส และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. ทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด เบส
และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหา
องค ป ระกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบั ติ ข องสารผสม การหาน้ํ า หนั ก โมเลกุ ล โดยใช ส มบั ติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหวางกรด เบส
3100-0602

เคมีอินทรียท ั่วไป
2-2-3
(General Organic Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอินทรียได
2. มีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติ ของสารอินทรียที่สําคัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติที่สําคัญของสารอินทรีย
2. วิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของสารอินทรียที่สําคัญตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อสเตอริโอเคมี
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธที่สําคัญ
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3100-0603

เคมีฟสิกสทั่วไป
2-2-3
(Physical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. สามารถทดสอบสมบัติ ในเชิง ทฤษฎีจ ลน โมเลกุ ลของก าซและของเหลว อุ ณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟา
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. ทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตร
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติ
ของสารตามทฤษฎี จ ลน โมเลกุ ล ของก า ซและของเหลว หลั ก อุ ณ หพลศาสตร ท างเคมี จลนศาสตร ท างเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
3100-0604

เคมีวิเคราะหทวั่ ไป
2-2-3
(Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเลือกใช เทคนิคและวิธีการวิเคราะหสมบัติของสาร
2. สามารถวิเคราะหทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการวิเคราะหทางเคมี ทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. วิเคราะหทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน้ําหนักและโดยปริมาตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโคร และการวิเคราะห
เชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะห
ทางเคมีชั้นสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการวิเคราะห การจัดการขอมูล
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ
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สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3122-0001
3122-0002
3122-0003
3122-0004

วิทยาศาสตรพอลิเมอรพื้นฐาน
การศึกษาสูตรยาง
อุตสาหกรรมยางเบื้องตน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3122-1001

เคมีพอลิเมอร

1-4-3

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3122-2001
3122-2002
3122-2003
3122-2004
3122-2005
3122-2006
3122-2007
3122-2008
3122-2009

ยางธรรมชาติ
ยางสังเคราะห
สารเคมีสําหรับยาง
กระบวนการแปรรูปยาง
เทคโนโลยีน้ํายาง
ผลิตภัณฑน้ํายาง 1
ผลิตภัณฑยาง 1
การทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง
การออกสูตรยาง

2-0-2
2-0-2
2-2-3
3-0-3
1-2-2
0-6-2
0-6-2
2-2-3
2-0-2

มาตรฐานผลิตภัณฑยาง
การออกแบบผลิตภัณฑยาง
การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง
ผลิตภัณฑน้ํายาง 2
ผลิตภัณฑยาง 2
วัสดุพลาสติก
ผลิตภัณฑพลาสติก
เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
เคมีวิเคราะหทั่วไป
เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องตน
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

2-0-2
2-0-2
1-3-2
0-6-2
0-6-2
2-0-2
0-6-2
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
1-4-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3122-2101
3122-2102
3122-2103
3122-2104
3122-2105
3122-2106
3122-2107
3122-2108
3122-2109
3122-2110
3122-2111
3122-2112
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3122-0001

วิทยาศาสตรพอลิเมอรพื้นฐาน
3-0-3
(Basic of Polymer Science)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความหมายของมอนอเมอร พอลิเมอร และพอลิเมอไรเซชัน
2. สามารถจําแนกชนิดและชื่อของพอลิเมอร
3. สามารถแสดงกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน
4. สามารถบอกสมบัติและการใชงานของพอลิเมอรทางการคา
5. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการมอนอเมอร พอลิเมอร และพอลิเมอไรเซชัน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติ และการใชงานของพอลิเมอรทางการคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายของมอนอเมอร พอลิ เ มอร พอลิ เ มอไรเซชั น ชนิ ด และชื่ อ ของพอลิ เ มอร
กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน ตัวอยางพอลิเมอรทางการคา สมบัติและการใชงานของพอลิเมอร
3122-0002

การศึกษาสูตรยาง
3-0-3
(Rubber Formulary Study)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความหมายของสูตรยางและองคประกอบของสูตรยาง
2. สามารถทํานายการขึ้นรูปและการใชงานของผลิตภัณฑ
3. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและองคประกอบของสูตรยาง
2. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ข องสู ต รยางและสู ต รน้ํ า ยางกั บ การขึ้ น รู ป และการใช ง าน
ของผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของสูตรยาง ตัวอยางสูตรยาง ความสัมพันธของสูตรยางและ
น้ํายางกับลักษณะการขึ้นรูปและการใชงานของผลิตภัณฑ
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3122-0003

อุตสาหกรรมยางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rubber Industry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับประเภทของยาง
2. เขาใจคุณลักษณะ สมบัติ และการเก็บรักษาน้ํายาง
3. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปยางดิบ
4. เขียนแผนภูมิเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑยางและน้ํายาง
5. มีความรูเกี่ยวกับการทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง
6. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ สมบัติของยางและกระบวนการแปรรูปยางดิบ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑยางและน้ํายาง
3. ทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ย วกับ ประเภทของยาง คุณ ลักษณะ สมบัติ การเก็บรัก ษาน้ํา ยาง กระบวนการแปรรู ปยางดิ บ
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง และการทดสอบยาง และผลิตภัณฑยางเบื้องตน
3122-0004

ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี
3-0-3
(Safety for Chemical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี สาเหตุ และวิธีการปองกันอุบัติเหตุ สัญลักษณ และปายเตือน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. เขาใจกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน
3. เลือกใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลเหมาะสมกับลักษณะงาน
4. ใชสารเคมีและกําจัดสารเคมีไดอยางปลอดภัย
5. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับจากสารเคมี สาเหตุ และวิธีการปองกันอุบัติเหตุ สัญลักษณ และปายเตือน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน
3. ใชสารเคมีและกําจัดสารเคมีไดอยางปลอดภัย
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี สาเหตุ และการปองกันอุบัติเหตุจากการใชสารเคมี อุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล สัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัย การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3122-1001

เคมีพอลิเมอร
1-4-3
(Polymer Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ชนิด โครงสราง น้ําหนักโมเลกุล สมบัติ และการใชงานของพอลิเมอร
2. เขาใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน และกระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร
3. สังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4. ทดสอบสมบัติของพอลิเมอร
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยันและ
อดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายชนิด โครงสราง น้ําหนักโมเลกุล สมบัติ และการใชงานของพอลิเมอร
2. สังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
3. ทดสอบสมบัติของพอลิเมอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ชนิด โครงสราง น้ําหนักโมเลกุล สมบัติและการใชงานของ
สารพอลิเมอร ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร การหา
น้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร การสังเคราะห และทดสอบสมบัติของพอลิเมอร
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3122-2001

ยางธรรมชาติ
2-0-2
(Natural Rubber )
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ องคประกอบ และการเก็บรักษาน้ํายางสด
2. เขาใจกระบวนการแปรรูปยางดิบ
3. ควบคุม และจัดชั้นคุณภาพยาง
4. มีความรูเกี่ยวกับสมบัติ และการใชงานของยาง
5. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะ สมบัติเบื้องตน องคประกอบ และการเก็บรักษาน้ํายางสด
2. ผลิตน้ํายางขน ผลิตยางแผน และยางแทง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ สมบัติ องคประกอบ และการเก็บรักษาน้ํายางสด กระบวนการแปรรูปยางดิบ
การควบคุมคุณภาพน้ํายางขน
3122-2002

ยางสังเคราะห
2-0-2
(Synthetic Rubber)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความหมาย ประเภท และชนิดของยางสังเคราะห
2. เขียนขั้นตอนกระบวนการผลิตยางสังเคราะห
3. เขาใจสมบัติและการใชงานของยางสังเคราะห
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของยางสังเคราะห
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติ และการใชงานของยางสังเคราะห
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ชนิดของยางสังเคราะห กระบวนการผลิตยางสังเคราะห สมบัติและ
การใชงานของยางสังเคราะห
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3122-2003

สารเคมีสําหรับยาง
2-2-3
(Additive for Rubber)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจประเภท ชนิด หนาที่ของสารเคมีสําหรับยางและน้ํายาง
2. เขาใจปริมาณการใชสารเคมีสําหรับยางและน้ํายาง
3. สามารถเตรียมสารแบบดิสเพอรชัน อิมัลชัน และสารละลาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยันและ
อดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ประเภท ชนิด และหนาที่ของสารเคมีสําหรับยาง
2. เลือกใช เก็บรักษาสารเคมีสําหรับยาง ตามหลักความปลอดภัยทางเคมี
3. จัดกลุมสารเคมีสําหรับยาง ตามประเภท ชนิด และหนาที่
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภท ชนิ ด หน า ที่ ปริ ม าณการใช ส ารเคมี สํ า หรั บ ยาง การเตรี ย มสาร
แบบดิสเพอรชัน (Dispersion) อิมัลชัน (Emulsion) และสารละลาย
3122-2004

กระบวนการแปรรูปยาง
3-0-3
(Rubber Processing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภท ชนิด และหลักการทํางานของเครื่องบดผสมยาง และเครื่องขึ้นรูปยาง
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปยาง
3. สามารถเขียนแผนภูมิกระบวนการแปรรูปยาง
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องบดผสมยาง และเครื่องขึ้นรูปยาง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปยาง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ชนิด หลักการทํางานของเครื่องบดผสมยาง เครื่องขึ้นรูปยาง และกระบวนการแปรรูปยาง
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3122-2005

เทคโนโลยีน้ํายาง
1-2-2
(Latex Technology)
จุดประสงครายวิชา เพี่อให
1. เขาใจสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของน้ํายางขน ความเสถียรของน้ํายาง การเก็บรักษา
2. สามารถทดสอบ และวิเคราะหผลการทดสอบน้ํายาง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีการวางแผนการทํางาน ปฏิบัติงาน
ดวยความรอบคอบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติของน้ํายางขนและการเก็บรักษา
2. ทดสอบ และวิเคราะหผลการทดสอบน้ํายาง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของน้ํายางขน การเก็บรักษาน้ํายาง ความเสถียร
ของน้ํายาง การทดสอบและวิเคราะหผลการทดสอบน้ํายาง
3122-2006

ผลิตภัณฑน้ํายาง 1
0-6-2
(Latex Product I)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี และทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี
2. เขาใจกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทจุมแบบพิมพ ฟองยาง และยางยืด
3. สามารถผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทจุมแบบพิมพ ฟองยาง และยางยืด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยันและ
อดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี และทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี
2. ผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทจุมแบบพิมพ ฟองยาง และยางยืด
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมน้ํายาง และทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑประเภท
จุมแบบพิมพ ฟองยาง และยางยืด ผลิตผลิตภัณฑประเภทจุมแบบพิมพ ฟองยาง และยางยืด
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3122-2007

ผลิตภัณฑยาง 1
0-6-2
(Rubber Product I)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง
2. สามารถเตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
3. สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดและการฉีด
4. แสดงการเปรียบเทียบการขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวีการอัดและการฉีด
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน
และอดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
2. ผลิตผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดและการฉีดขึ้นรูป
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง การเตรียมยางผสมสารเคมีและการทดสอบยางผสม
สารเคมี การขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดและการฉีด
3122-2008

การทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง
2-2-3
(Physical Testing of Rubber and Rubber Product)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง
2. สามารถเตรียม และใชเครื่องมือการทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง
3. สามารถเตรียมชิ้นทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง
4. ทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง
5. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และ
อดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับการทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง
2. เตรียมชิ้นทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง
3. ทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การเตรียมและใชเครื่องมือทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง การเตรียม
ชิ้นทดสอบ การทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง
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3122-2009

การออกสูตรยาง
2-0-2
(Rubber Formulary)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการไดมาของผลิตภัณฑยางและเปาหมายของการออกสูตรยาง
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกสูตรยาง
3. สามารถคํานวณหาความหนาแนนและราคาของยางผสมสารเคมี
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการไดมาของผลิตภัณฑยาง เปาหมายการออกสูตรยางและหลักการออกสูตรยาง
2. คํานวณหาความหนาแนนและราคาของยางผสมสารเคมี
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง เปาหมายของการออกสูตรยาง หลักการออกสูตรยาง
การคํานวณหาคาความหนาแนนและราคาของยางผสมสารเคมี
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3122-2101

มาตรฐานผลิตภัณฑยาง
2-0-2
(Standard For Rubber Product)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับการศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑยาง
2. ประยุกตใชมาตรฐานผลิตภัณฑยางตรงตามชนิดผลิตภัณฑ
3. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสวนประกอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางระดับประเทศ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานผลิตภัณฑยาง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับขอบขาย บทนิยาม ประเภท ขนาด และเกณฑความคลาดเคลื่อน วัสดุ สมบัติที่ตองการ
เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยาง เกณฑการตัดสิน วิธีการทดสอบ และการประยุกตใชมาตรฐานผลิตภัณฑยาง
3122-2102

การออกแบบผลิตภัณฑยาง
2-0-2
(Rubber Product Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑยาง
2. สามารถกําหนดขนาด รูปรางของผลิตภัณฑยาง
3. สามารถออกแบบ และรางแบบผลิตภัณฑยาง
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑยาง
2. ออกแบบผลิตภัณฑยาง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑยาง การกําหนดขนาดรูปรางของผลิตภัณฑยาง หลักการ
ออกแบบ และรางแบบผลิตภัณฑยาง การออกแบบผลิตภัณฑยาง
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3122-2103

การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง
1-3-2
(Maintenance of Rubber Machine)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง
2. เขาใจกระบวนการการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง
3. สามารถวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและอุปกรณ และจัดทําตารางบันทึกการซอม และ
บํารุงรักษา
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานยาง
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยันและ
อดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชงาน หลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรยางและผลิตภัณฑยาง
2. บํารุงรักษาเครื่องจักรยางและผลิตภัณฑยางตามหลักการบํารุงรักษาหรือคูมือ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การวางแผนการบํารุงรักษา และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง
3122-2104

ผลิตภัณฑน้ํายาง 2
0-6-2
(Latex Product II)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอเบา แมพิมพยาง
2. สามารถเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี และทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี
3. ผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอเบา แมพิมพยาง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยันและ
อดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอเบาแมพิมพยาง
2. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี และทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี
3. ผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอเบา แมพิมพยาง
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมน้ํายาง และทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑประเภท
หลอเบา แมพิมพยาง ผลิตผลิตภัณฑประเภทหลอเบา แมพิมพยาง
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3122-2105

ผลิตภัณฑยาง 2
0-6-2
(Rubber Product II)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง
2. สามารถเตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
3. สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดขึ้นรูป และการรีดแผน
4. สามารถแสดงการเปรียบเทียบการขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดขึ้นรูป และการรีดแผน
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน
และอดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง
2. เตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
3. ขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดขึ้นรูป และการรีดแผน
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง การเตรียมยางผสมสารเคมีและการทดสอบยางผสม
สารเคมี การขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดขึ้นรูป และการรีดแผน
3122-2106

วัสดุพลาสติก
2-0-2
(Plastic Material)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจการผลิตมอนอเมอร และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
2. สามารถเขียนโครงสรางและสมบัติของวัสดุพลาสติก
3. อธิบายขั้นตอนการผลิตและการใชงานของวัสดุพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติของวัสดุพลาสติก
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการผลิตและการใชงานของวัสดุพลาสติก
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตมอนอเมอร ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสรางและสมบัติ ขั้นตอนการผลิต
และการใชงานของวัสดุพลาสติก
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3122-2107

ผลิตภัณฑพลาสติก
0-6-2
(Plastic Product)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการเตรียมวัสดุพลาสติก อุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
2. สามารถผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน
และอดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมวัสดุพลาสติก อุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
2. ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุพลาสติก อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติก ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
3122-2108

เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
3-0-3
(Machines for Rubber Industry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภท ชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางาน ของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง
2. สามารถเขียนขั้นตอนการใชเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
3. เขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับประเภท ชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางาน ของเครื่องจักรในงาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2. ใชเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ตามวิธีการใชงาน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางาน การใช และความปลอดภัยในการใช
เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
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3122-2109

กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
3-0-3
(Chemical Process Industry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
2. เขาใจหลักการทํางานของหนวยในกระบวนการผลิต และหนวยสนับสนุน
3. เขียนปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต
4. เขียนขั้นตอนแสดงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
5. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
2. เขียนปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต
3. เขียนขั้นตอนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการผลิต องคประกอบของกระบวนการผลิต หนาที่การทํางานของ
หนวยหลัก และหนวยสนับสนุน ปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต
3122-2110

เคมีวิเคราะหทวั่ ไป
3-0-3
(General Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีในการวิเคราะหสารเชิงคุณภาพและปริมาณ
3. เลือกใชเทคนิคและวิธีการวิเคราะหสมบัติของสาร
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีในการวิเคราะหสารเชิงคุณภาพ
และปริมาณ
2. วิเคราะหสมบัติของสาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร สมดุลทางเคมี
หลัก การทํ างานและองค ประกอบของเครื่ อ งมือ วิเ คราะห การเลือ กวิ ธีก ารวิเ คราะหด ว ยเครื่อ งมื อโดยเทคนิ ค
สเปคโตรสโคป โครมาโตกราฟ และการประมวลผลขอมูลทางสถิติ
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3122-2111

เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องตน
2-0-2
(Introduction to Plastic Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจลักษณะ และสมบัติของเม็ดพลาสติก การเตรียมเม็ดพลาสติกผสมสารเคมี
ขั้นตอนการผลิต และลักษณะของผลิตภัณฑพลาสติก
2. เขาใจหลักการทํางาน และสวนประกอบของเครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
3. เขียนขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติของเม็ดพลาสติก การเตรียมเม็ดพลาสติกผสมสารเคมี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ และสมบัติของเม็ดพลาสติก การเตรียมเม็ดพลาสติก และสารเคมีสวนประกอบ
และหนาที่ของเครื่องมือ เครือ่ งจักรในการผลิต ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
3122-2112

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
1 -4 - 3
(Environmental Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีการควบคุม และบําบัดมลพิษ
และมาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอม
2. เขาใจกระบวนการและประเภทของการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของน้ํา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ขยันและ
อดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนอันตรายตอสิง่ มีชีวิต เทคโนโลยีการควบคุม และบําบัด
มลพิษ และมาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการและประเภทของการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของน้ํา
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต วิธีปองกันมลพิษ มาตรฐาน
คุณภาพอากาศและน้ํา เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ การทดสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
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หนาวาง
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
3122-800X วิชาฝกงาน
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ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3122-800X

วิชาฝกงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
3122-850X วิชาโครงการ
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3122-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการ
เปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-200X

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร

