หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลัก การ
ของงานอาชี พที่ สั มพั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พด า นอุ ต สาหกรรมเคมี ให ทัน ต อ การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานอุตสาหกรรมเคมี
ผานกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
4. เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และสรางสรรคในงานอาชีพ
5. เพื่อ ใหสามารถปฏิบัติงานวิ เ คราะห ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ปฏิบัติการใน
งานวิจัยและพัฒนางานดานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปโตรเลียม อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
พอลิเมอร อุตสาหกรรมอาหาร และงานดานสิ่งแวดลอม
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเคมีในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทัง้
การใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความซื่อสัตยสุจริต มีค วามคิดริเ ริ่มสรางสรรค มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม ฯลฯ
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห ฯลฯ
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการ และพัฒนางานอาชีพ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึง
ถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
3.4 วิเคราะห ตรวจสอบ เชิงคุณภาพและปริมาณ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑดานอุตสาหกรรม
เคมี ปโตรเลียม ปโตรเคมี พอลิเมอร อาหาร และสิ่งแวดลอม
3.5 ปฏิบัติงานในงานวิจัยและพัฒนางานดานอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเลียม ปโตรเคมี พอลิเมอร
อาหาร และสิ่งแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสือ่ สาร
(ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต
(15 หนวยกิต)
(21 หนวยกิต)
(ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต
โครงสรา งนี ้สํา หรับผูสําเร็จการศึก ษาระดับ ประกาศนีย บัตรวิช าชีพ (ปวช.) ในประเภทวิช า
อุตสาหกรรม สาขาวิช าเคมีอุตสาหกรรม และสาขาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
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สําหรับผู สําเร็จการศึ กษาหลัก สูตรประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ในสาขาวิช าอื่น นอกเหนือ จากที่กํ าหนดไวในหลั กสูตร ที่ไม มีพื้น ฐานวิช าชี พจะตองเรี ยนรายวิช าปรั บ
พื้นฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3123-0001
คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3-0-3
3123-0002
ฟสิกสพื้นฐาน
3-0-3
3123-0003
เคมีพนื้ ฐาน
3-2-4
3123-0004 ทักษะปฏิบตั ิการพื้นฐานทางเคมี
1-2-2
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 วิทย-คณิต) ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอง
เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3100–0002 เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
3100–0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
3100–0004 วัสดุชาง
2-0-2
3100–0005 งานวัดละเอียด
1-2-2
3100-0008
งานคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
1-2-2
3123-0004 ทักษะปฏิบตั ิการพื้นฐานทางเคมี
1-2-2
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหค รอบคลุมทุกกลุมวิช า เพื่อพัฒนา
ผูเ รียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดํา เนิน ชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็ นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
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 (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพือ่ สือ่ สารงานอาชีพ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอ ยกวา 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*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1316
วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

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
*-*-*

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1407
คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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
ภูมิฐานถิน่ ไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
3000-1602
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุขภาพชุมชน
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพือ่ งานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพือ่ การสมาคม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

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

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพือ่ การทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
3100-0117
การควบคุมคุณภาพ
3123-1001
ความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการทางเคมี
3123-1002
เคมีเพือ่ งานอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
1-4-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3123-2001
เคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพ
3123-2002
เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ
3123-2003
เคมีอินทรียเ พื่องานเทคนิคปฏิบตั ิการ
3123-2004
เคมีอินทรียสังเคราะห
3123-2005
เคมีพอลิเมอร
3123-2006
เครือ่ งมือวิเคราะหทางเคมี
3123-2007
งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก ตามที่กําหนด
สาขางานเคมีอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3123-2101
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรมและการอานแบบแผนภูมิ
3123-2102
จุลชีววิทยาในงานสิ่งแวดลอม
3123-2103
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
3123-2104
เคมีอาหาร
3123-2105
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
3-0-3
1-4-3
3-0-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3124-2101
เทคโนโลยีปโตรเลียม
1-4-3
3124-2102
เทคโนโลยีปโตรเคมี
3-0-3
3123*2101ถึง3123*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3123-5101
3123-5102
3123-5103
3123-5104
3123-51XX

ชื่อวิชา
งานเคมีอุตสาหกรรม 1
งานเคมีอุตสาหกรรม2
งานเคมีอุตสาหกรรม3
งานเคมีอุตสาหกรรม4
งานเคมีอุตสาหกรรม…

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกัน ระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตล ะ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3123-8001 หรือรายวิชา 3123-8002 และ 3123-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3123-8001
ฝกงาน
3123-8002
ฝกงาน 1
3123-8003
ฝกงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3123-8501 หรือรายวิชา 3123-8502และ 3123-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3123-8501
โครงการ
3123-8502
โครงการ 1
3123-8503
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลัก สูตรประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้น สู งพุ ทธศั ก ราช 2557 ทุก ประเภทวิ ชาสาขาวิช าและหมวดวิ ช า
โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
0-2-0
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
0-2-0
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
0-2-0
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
0-2-0
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด
0-2–0
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0008
3123-0001
3123-0002
3123-0003
3123-0004

เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานวัดละเอียด
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ฟสิกสพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน
ทักษะปฏิบตั ิการพื้นฐานทางเคมี
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและแบบ
สั่งงาน
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้ องตน การบอกขนาดมิติที่ ซับ ซอน และแบบ
สั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลั กการเขียนแบบเทคนิคเบื้ องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส น
ตัวเลข ตัวอักษร มาตราสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบ
เบื้องตน การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตราสวน การบอกขนาด
มิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1
และมุมที่ 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบ
สั่งงาน การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเ บื้องตน เครื่องมือวัด ทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณวงจรไฟฟา
วงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3. มีเ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บั ติ ง านอย า งประณี ต เรี ยบร อย มี ระเบี ยบวิ นัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ยวกับหลั กการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิ กสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจาก
ไฟฟา
2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัด
ไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน การทํางานของ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิต ช ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจ ค
รีเลย ลํา โพง ไมโครโฟน เครื่องมื อกล หัวแรงบัด กรี คีม ไขควง การใชเครื่องมื อวัดพื้นฐานที่จําเปนในทาง
อิเล็กทรอนิกส มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ
และทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3100-0004

วัสดุชา ง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข าใจหลั กการจํ าแนกชนิ ด การแบ ง กลุ ม ลั กษณะ มาตรฐาน สมบั ติ การใช งานของวั สดุ ในงาน
อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ ยวกั บชนิ ด แบง กลุ ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบั ติ การใช ง านของวั สดุ ใ นงาน
อุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัด กรอนและการปองกัน
วัสดุชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ที่มีตอโลหะผสม วัสดุ
เชื้อเพลิง และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห การตรวจสอบวัสดุ
เบื้องตน
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3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถเลือกใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติ ที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรั บผิ ดชอบตอการทํางานและความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาที่ การใชงาน และบํารุงรักษา เครื่องมือ
วัดละเอียด แบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล
เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจ
สปริงวัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัด
เกลียวบรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว
3100-0008

งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
(Basic Computer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-2-2

1. เขาใจหลักการ และกระบวนการดานคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเตอรเน็ตในงาน
อาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิ จนิสั ยที่ ดีในการทํางานอย างเปนระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม
จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเตอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติเ กี่ ยวกับ การใช คอมพิ วเตอร เบื้ องต น การใชระบบปฏิ บัติ การ การใช โปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใชโปรแกรมตารางคํานวณ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการ
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ใชโปรแกรมสํา เร็ จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช อินเตอรเ น็ต สื บคนขอมูล จริ ยธรรม และ ความ
รับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับงานอาชีพ
3123-0001

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3-0-3
(Basic of Mathematics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
2. สามารถนํ า ความรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร ไ ปประยุ กต ใ ช แ ก ป ญ หาสํ า หรั บ สาขาวิ ช าเคมี
อุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรสําหรับสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
2. แกสมการและอสมการเพื่อหาคาตัวแปร
3. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และหลายตัวแปร
4. คํานวณเลขยกกําลัง คาเอกซโปเนนเชียล และคาลอกาลิทึม
5. คํานวณเกี่ยวกับการหาคาลิมิต อนุพันธ และอินทิกรัล
6. คํานวณทางสถิติ หาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาการกระจายของขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการหาคาสมการและอสมการ การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และหลายตัวแปร เลข
ยกกํ าลั ง ฟง กชั นเอกซโปเนนเชียล และลอกาลิทึม ลิมิต อนุพันธ อินทิกรั ล การคํ านวณทางสถิ ติ การวั ด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล
3123-0002

ฟสิกสพื้นฐาน
3-0-3
(Basic of Physics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจพื้นฐานทางฟสิกสสําหรับสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
2. สามารถนําความรูพื้นฐานทางฟสิกสไปใชแกปญหาสําหรับสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ระบบหน ว ยและการวั ด การแปลงหน ว ย กฎการเคลื่ อ นที่ ของนิ ว ตั น
กลศาสตร ของไหลงานและพลั งงาน กฎอนุ รักษ พลังงาน โมเมนตัม ความรูเกี่ ยวกับ ความรอน
และการถายโอนความรอน การแลกเปลี่ยนความรอน อุณหภูมิ ความดัน ความหนาแนนและความ
ถวงจําเพาะ อัตราการไหล รังสีแมเหล็กไฟฟาสมบัติของคลื่น
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2. คํานวณและวิเคราะหการแปลงหนวยวัด พื้นฐาน กฎการเคลื่อนที่ของนิ วตัน กลศาสตรของไหล
งานและพลังงาน โมเมนตัม คาความรอน รังสีแมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและคํ า นวณเกี่ยวกั บ ระบบหน ว ยการวัด และการแปลงหน วยวัด พื้นฐาน กฎการเคลื่ อนที่ของ
นิวตันงานและพลังงาน กฎอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม ความรูเกี่ยวกับความรอน การถายโอนความรอน
การแลกเปลี่ ย นความร อน อุ ณหภู มิ ความดั น ความหนาแน น และความถ ว งจํ า เพาะ อั ต ราการไหล รั ง สี
แมเหล็กไฟฟา สมบัติของคลื่น
3123-0003

เคมีพื้นฐาน
3-2-4
(Basic of Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจสมบั ติของสสาร สารและการเปลี่ ย นแปลง ตารางธาตุ โครงสร า งอะตอม ปริ ม าณสาร
สัมพันธ พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส และเกลือ ปฏิกิริยา
ไฟฟาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน
2. สามารถเขียนและดุลสมการเคมี
3. สามารถคํานวณจํานวนโมลของสารตั้งตน สารผลิตภัณฑ และรอยละของสารผลิตภัณฑ
4. สามารถคํานวณความเขมขน และเตรียมสารละลาย เพื่อการไทเทรต
5. สามารถเขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับสมบัติของสสาร สารและการเปลี่ ยนแปลง ตารางธาตุ โครงสรางอะตอม
ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส และเกลือ
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน
2. เขียนและดุลสมการเคมี
3. คํานวณจํานวนโมลของสารตั้งตน สารผลิตภัณฑ และรอยละของสารผลิตภัณฑ
4. คํานวณความเขมขน และเตรียมสารละลาย เพื่อการไทเทรต
5. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน
6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของสสาร สารและการเปลี่ยนแปลง ตารางธาตุ โครงสรางของอะตอม การ
จัดเรียงอิเล็ กตรอน ปริ ม าณสารสั ม พันธ ความเขม ขน ของสารละลาย โมล สมการเคมี พัน ธะเคมี ชนิด ของ
ปฏิกิริยา อัต ราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบสและเกลือ สมบัติของสารละลาย ปฏิกิริยา
ไฟฟาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน
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3123-0004

ทักษะปฏิบตั ิการพื้นฐานทางเคมี
1-2-2
(Chemical Laboratory Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการเลือกใชสารเคมี อุปกรณเครื่องแกว เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี ทักษะปฏิบัติการ การใช
และการบํารุงรักษา
2. สามารถปฏิบัติการทดลองโดยใชทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี
3. สามารถบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องแกว และเครื่องมือพื้นฐานในหองปฏิบัติการทางเคมี
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานทางเคมีดวยความรอบคอบและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใชสารเคมี อุปกรณเครื่องแกว เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี ทักษะ
ปฏิบตั ิการ การใช และการบํารุงรักษา
2. เลือกใชอุปกรณเครื่องแกว และเครื่องมือพื้นฐานในหองปฏิบตั ิการทางเคมี
3. ปฏิบตั ิการเตรียมสารละลายและคํานวณความเขมขนของสาร
4. ปฏิบตั ิการทดลองโดยใชทักษะปฏิบตั ิการพื้นฐานทางเคมี
5. บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องแกว และเครื่องมือพื้นฐานในหองปฏิบตั ิการทางเคมี
6. ประยุกตใชหลักการและทักษะในการปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การเลือกใชส ารเคมี อุปกรณเครื่องแกว เครื่องมื อพื้นฐานทางเคมี ทักษะ
ปฏิบัติ การใชและการบํารุงรักษา การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการทดลองโดยใชทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทาง
เคมี
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001–1001
3001–2001
3100-0117
3123-1001
3123-1002

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการทางเคมี
เคมีเพื่องานอุตสาหกรรม

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

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3123-2001
3123-2002
3123-2003
3123-2004
3123-2005
3123-2006
3123-2007

เคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพ
เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ
เคมีอินทรียเพื่องานเทคนิคปฏิบตั ิการ
เคมีอินทรียสังเคราะห
เคมีพอลิเมอร
เครื่องมือวิเคราะหทางเคมี
งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเคมีอุตสาหกรรม
3123-2101
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรมและการอานแบบแผนภูมิ
3123-2102
จุลชีววิทยาในงานสิ่งแวดลอม
3123-2103
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
3123-2104
เคมีอาหาร
3123-2105
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3124-2101
เทคโนโลยีปโตรเลียม
3124-2102
เทคโนโลยีปโตรเคมี
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3-0-3
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ยวกั บ การจั ด การองค การและองค กร หลั กการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจั ด การงานอาชี พ โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การจั ด การองค ก าร การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเ จตคติ และกิ จนิสั ยที่ดีใ นการจั ด การงานอาชีพ ด ว ยความรั บ ผิด ชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยั น
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมา
ประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัด ดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช คอมพิ วเตอร และอุ ปกรณ โทรคมนาคม และโปรแกรมสํ าเร็จรูป ที่
เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิวเตอรและอุ ปกรณโทรคมนาคมในการสืบค นและสื่ อสารข อมู ลสารสนเทศผ านระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ยวกั บคอมพิวเตอร และอุ ปกรณ โทรคมนาคม ระบบเครื อข ายคอมพิ วเตอรและ
สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัด เก็บ คนคืน สงผานและจัด ดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกตใชและสร างแผนภูมิ ควบคุ ม การสุม ตัวอย างเพื่อการยอมรับสิ นคา และระบบ
คุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. ประยุ กตใช และสร างแผนภูมิ ควบคุ ม การสุม ตั วอยา งเพื่อการยอมรับ สินคา และระบบคุ ณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกั บ หลั กการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวิ วั ฒ นาการของการควบคุ ม คุ ณภาพ สถิ ติ เ บื้ องต น
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม การวางแผน
การสุมตัวอยาง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน
และนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร (TQC)
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3123-1001

ความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการทางเคมี

2-2-3

(Safety in Chemical Laboratory)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจกฎระเบี ยบความปลอดภั ย อั น ตรายจากสารเคมี การป องกัน อั นตราย และอุ บั ติ เ หตุ ใ น
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คล เคมี สี เ ขี ย ว การจั ด การของเสี ย จาก
หองปฏิบัติการทางเคมี
2. เขาใจระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ
3. สามารถวิเคราะหความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานทางเคมีดวยความรอบคอบและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สารเคมี สัญลักษณ และปายเตือน
ความปลอดภัย การใชอุปกรณป องกันอันตรายสวนบุ คคล (PPE) เอกสารขอมูลความปลอดภั ย
สารเคมี (MSDS) อันตรายจากสารเคมี และวิธีการกําจัดของเสีย การปฏิบัติเ มื่อเกิด อุบัติเหตุ และ
ระบบแจ งเหตุ ฉุกเฉิน การวิ เคราะห ความเสี่ยง ระบบมาตรฐานดา นความปลอดภั ย มาตรฐาน
คุณภาพหองปฏิบัติการ เคมีสีเขียว และการอนุรักษพลังงาน
2. อธิบายสัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการทางเคมี
3. เลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
4. วิเคราะหความเสี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ และวิธีการปฏิบตั เิ มื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
5. นําเสนอแนวทางจัดการของเสียจากหองปฏิบตั ิการตามมาตรฐานความปลอดภัย
6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กี่ยวกับ กฎระเบี ยบการใชห องปฏิบัติ การ สารเคมี สัญลั กษณ และปา ยเตื อนความ
ปลอดภัย การใชอุป กรณป องกั นอันตรายสวนบุ คคล (PPE) เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)
อันตรายจากสารเคมี และวิธีการกํ า จัด ของเสี ย การปฏิบั ติ เ มื่ อเกิด อุ บัติ เ หตุ และระบบแจง เหตุ ฉุกเฉิ น การ
วิเคราะหความเสี่ยง ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ เคมีสีเ ขียว และการ
อนุรักษพลังงาน
3123-1002

เคมีเพื่องานอุตสาหกรรม
1-4-3
(Chemical for Industrial Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพัน ธ สมบัติของกาซ ของเหลว และ
ของแข็ง ความเข ม ขนของสารละลาย สมบั ติ ของสารละลาย ทฤษฎีจลน ของก า ซและของเหลว
อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค และเคมีเชิงไฟฟา
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2. คํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารตามทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว
4. หาคาความรอนของสารละลายตามหลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
5. หาคาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาตามหลักจลนศาสตรเคมีสมดุลวัฏภาคเคมีเชิงไฟฟา
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย
สมบัติของสารละลาย สมบัติสารในเชิงทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทาง
เคมีจลนศาสตรทางเคมีสมดุลวัฏภาคและเคมีเชิงไฟฟา
2. คํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารตามทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว
4. ทดสอบคาความรอนของสารละลายตามหลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
5. ทดสอบคาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาตามหลักจลนศาสตรเคมี
6. สรางแผนผังวัฏภาคของสารสององคประกอบและสามองคประกอบ
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา
8. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ สมบัติของกาซ ของเหลว
และของแข็ง สารละลาย ความเขมขนของสารละลาย สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว
อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค และเคมีเชิงไฟฟา
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3123-2001

เคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพ
(Qualitative Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-4-3

1. เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพทางเคมี
2. อธิ บ ายเกี่ ยวกั บ สมดุ ลเคมี ค าคงที่ ของสมดุ ล สมดุ ลการละลายของเกลือที่ ละลายน้ํา ไดน อย
สมดุ ลของสารประกอบเชิ ง ซ อน สมดุ ลกรด-เบสเพื่ อใช ใ นการวิ เ คราะห เ ชิง คุ ณภาพ
3. สามารถวิ เคราะหเ ชิง คุณภาพแบบเซมิไมโครของแคดไอออนและแอนไอออนในสารประกอบ
อนินทรีย
4. มีเจตคติและกิจนิสั ยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผนดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมดุลเคมี สมดุลการละลาย สมดุลของสารประกอบเชิงซอน สมดุลกรดเบส
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสมดุลของปฏิกิริยาในการวิเคราะหเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโคร
3. วิเคราะหเ ชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครของแคดไอออนและแอนไอออนในสารประกอบอนินทรีย
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การวิ เ คราะห เ ชิ ง คุ ณ ภาพดว ยเทคนิ คการวิ เ คราะห แบบเซมิ ไมโครของ
สารประกอบ อนิน ทรีย สมดุลเคมี และคาคงที่ของสมดุ ล สมดุ ลการละลายของเกลือที่ละลายน้ํา ได นอย
สมดุลของสารประกอบเชิงซอน สมดุลกรด-เบส
3123-2002

เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ

1-4-3

(Quantitative Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณทางเคมี
2. อธิบายหลักการวิเคราะหสารตัวอยางเชิงปริมาณโดยน้ําหนัก และการวิเคราะหโดยปริมาตร
ดวยเทคนิคการไทเทรต ตามขั้นตอนกระบวนการวิเคราะหทางเคมี
3. วิ เ คราะหส ารตั ว อย า งเชิ ง ปริม าณโดยน้ํา หนั กและการวิ เ คราะห โดยปริ ม าตรด ว ยเทคนิค การ
ไทเทรต
4. มีเ จตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานอยา งมี ระบบแบบแผนด วยความรอบคอบและปลอดภั ย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิเ คราะหทางเคมีเชิงปริมาณโดยน้ําหนัก และการวิเคราะหโดย
ปริมาตรดวยเทคนิคการไทเทรต
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2. เตรียมสารละลาย และเทียบมาตรฐาน (Standardization) เพื่อหาความเขมขนที่แนนอนของ
สารละลายมาตรฐาน ในการไทเทรตหาปริมาณของสารตัวอยาง
3. วิเคราะหหาปริมาณของสารตัวอยางดวยการวิเ คราะหโดยปริมาตรดวยเทคนิคการไทเทรต ไดแก
การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิด สารประกอบเชิงซอน
การไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ
4. วิเคราะหหาปริมาณของสารตัวอยางดวยการวิเคราะหโดยน้ําหนัก
5. ประยุกตใชหลักการในการปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการวิ เ คราะห ท างเคมี การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณโดยน้ํ า หนั ก
การวิ เคราะหเ ชิงปริ มาณโดยปริม าตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ
เกิดสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ
3123-2003

เคมีอินทรียเพื่องานเทคนิคปฏิบตั ิการ

1-4-3

(Organic Chemistry for Laboratory Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจพัน ธะและโครงสร า งโมเลกุล ของสารอิ นทรี ย การจํ า แนกและการเรี ยกชื่อสารอิ นทรี ย
ปฏิ กิริยาพื้ นฐานในเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การหาจุด หลอมเหลว การตกผลึ กสาร จุด เดื อด
และการกลั่น การสกัดสาร และเทคนิคโครมาโทกราฟ
2. ตรวจวัดจุดหลอมเหลว ตกผลึกสาร ทําการกลั่นสารและตรวจวัดจุดเดือด ทําการสกัดสาร และแยก
สารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ยวกั บพั นธะและโครงสรางโมเลกุลของสารอิ นทรีย การจํ าแนกและการเรียกชื่ อ
สารอินทรียปฏิกิริยาพื้นฐานในเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การหาจุด หลอมเหลว การตกผลึกสาร
จุดเดือดและการกลั่น การสกัดสาร และเทคนิคโครมาโทกราฟ
2. ตรวจสอบความบริ สุ ท ธิ์ ของสารอิ น ทรี ย ด ว ยเทคนิ คการตรวจวั ด จุ ด หลอมเหลว จุ ด เดื อ ด
เทคนิคโครมาโทกราฟ
3. ทําสารใหบริสทุ ธิ์ดวยการกลั่นและการตกผลึก
4. สกัดสารดวยตัวทําละลายตามหลักการละลาย
5. แยกองคประกอบสารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ พั นธะและโครงสรางโมเลกุลของสารอิ นทรีย การจําแนกและการเรียกชื่ อ
สารอินทรีย ปฏิกิริยาเบื้องตนในเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การหาจุดหลอมเหลว การตกผลึกสาร จุดเดือดและ
การกลั่น การสกัดสาร และเทคนิคโครมาโทกราฟ
3123-2004

เคมีอินทรียส ังเคราะห

1-4-3

(Organic Synthesis)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจปฏิกิริยาเคมีอินทรียที่เฉพาะของปฏิกิริยาการแทนที่ การเติมการขจัด และปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน รีดักชัน ทีส่ ามารถนําไปสูการสังเคราะหสาร
2. สังเคราะหสารอินทรียและตรวจสอบพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิคเคมีอินทรียและปฏิกิริยาเคมีเพื่อ
ตรวจสอบหมูฟงกชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ ยวกับ ปฏิกิ ริยาเคมีอินทรี ยเฉพาะของปฏิ กิริยาการแทนที่ การเติ มการขจั ด และ
ปฏิกิริยาออกซิเ ดชัน รีดักชัน ที่นําไปสูการสังเคราะหส าร วิธีการทํ าสารใหบ ริสุท ธิ์ และวิธีการ
ตรวจสอบเพื่ อพิสู จนเ อกลั กษณ ดวยเทคนิ คเคมีอินทรี ย และใชป ฏิ กิริยาเคมี เ พื่ อตรวจสอบหมู
ฟงกชัน
2. วิเคราะหการสังเคราะหส ารจากปฏิกิริยาเคมีอินทรี ยสังเคราะห ดวยปฏิกิริยาเฉพาะจากปฏิกิริยา
การแทนที่ การเติมและการขจัด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน
3. สังเคราะหสารอินทรียที่จําเพาะเจาะจงจากปฏิกิริยาเคมีอินทรียสังเคราะห
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ดวยการตกผลึก การกลั่น และหรือการใชเทคนิคโครมาโทกราฟ
5. ตรวจสอบพิสูจนเอกลักษณของสารอินทรียที่สังเคราะหขึ้นมาดวยเทคนิคเคมีอินทรีย โดยใชการหา
จุดเดือด จุดหลอมเหลว ตรวจหาองคประกอบดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ และใชปฏิกิริยาเคมีเ พื่อ
ตรวจสอบหมูฟงกชัน
6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ปฏิกิริยาเคมีอินทรียเ ฉพาะที่นําไปสู การสั งเคราะห สารด วยปฏิกิริยาการ
แทนที่ การเติมและการขจัด สังเคราะหสารอินทรีย และการทําสารเคมีใหบ ริสุท ธิ์ ตรวจสอบพิสูจนเอกลักษณ
ไดดวยเทคนิคเคมีอินทรีย และปฏิกิริยาเคมีเพื่อตรวจสอบหมูฟงกชัน
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3123-2005

เคมีพอลิเมอร
1-4-3
(Polymer Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจลักษณะของสารพอลิเ มอร มอนอเมอร แหลงกําเนิด การจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหา
น้ําหนักโมเลกุล โครงสราง สมบัติและการใชงานของพอลิเมอร และหลักการแปรรูปพอลิเมอร
2. เขาใจปฏิกิริยาพอลิเมอชันแบบควบแนน และแบบรวมตัวรวม ทั้งกระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร
3. สังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4. ทดสอบสมบัติของพอลิเมอรดานเชิงกลและดานความรอน
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสารพอลิเมอร ประเภทของพอลิเมอร แหลงกําเนิด น้ําหนักโมเลกุล ปฏิกิริยา
และ กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การใชงาน การแปรรูป
การทดสอบสมบัติเชิงกล และสมบัติความรอนของพอลิเมอร
2. อธิบายลักษณะของสารพอลิเมอร มอนอเมอร แหลงกําเนิด และหลักการจําแนกชนิดของพอลิเมอร
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
4. คํานวณหาคาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร
5. สังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
6. ทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติความรอนของพอลิเมอร
7. วางแผนการทํางาน การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
8. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติ เ กี่ยวกั บ สารพอลิ เ มอร มอนอเมอร การแบ งประเภทของพอลิ เมอร แหล งกํ า เนิ ด
พอลิ เ มอร ปฏิ กิริยาพอลิ เ มอไรเซชั นแบบควบแน น และแบบรวมตั ว กระบวนการสั ง เคราะห พ อลิ เ มอร
โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ประโยชนและการใชงานของเทอรมอ
พลาสติกและเทอรมอเซท หลักการแปรรูป พอลิเมอร การสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
การจําแนกชนิดของพอลิเมอร การตรวจสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติความรอนของพอลิเมอร
3123-2006

เครื่องมือวิเคราะหทางเคมี
1-4-3
(Analytical Instrument for Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจกระบวนการวิเคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะหทางดานเคมี
2. สามารถอธิบายหลักการทํางานและองคประกอบของเครื่องมือวิเคราะหทางเคมี
3. สามารถวิเคราะหสารทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหทางเคมี
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบแบบแผนดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั กการทํ า งานและองค ป ระกอบของเครื่ อ งมื อวิ เ คราะห ด ว ยเทคนิ ค
สเปคโทรสโคป (Spectroscopy) และเทคนิคโครมาโทรกราฟ (Chromatography)
2. เตรียมสารละลายมาตรฐาน และสารตัวอยางเพื่อการวิเคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะหทางเคมี
3. วิเคราะหและแปรผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยเทคนิคสเปคโทรสโคป (Spectroscopy)
และเทคนิคโครมาโทรกราฟ (Chromatography)
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ กระบวนการวิเคราะหด วยเครื่ องมือหลักการทํา งานและองค ประกอบของ
เครื่องมือวิเคราะหวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริม าณของสารตัวอยาง โดยใชเครื่องมือวิเคราะหดวยเทคนิค
สเปคโทรสโคป เทคนิคโครมาโทกราฟ
3123-2007

งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา
1-4-3
(Water Analysis)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
2. สามารถอธิ บ ายหลั กการเก็ บตั ว อย า ง การเก็บ รั กษาสภาพ และการเตรี ยมตัว อย า งน้ํ า สํ า หรั บ
การวิเคราะหคุณภาพทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และทางเคมี
3. สามารถวิเคราะหคุณภาพน้ําทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผนดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ ชีวภาพ และทาง
เคมี
2. เก็บตัวอยางน้ํา รักษาสภาพ เตรียมตัวอยางน้ําและสารเคมีเพื่อการวิเคราะห
3. วิเคราะหและทดสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพทางชีวภาพ และทางเคมี
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับเคมีวิเคราะหคุณภาพของน้ํา การเก็บ ตัวอยาง การเก็บ รักษาสภาพ การเตรียม
เครื่องมือ การเตรียมสารเคมีและตัวอยางน้ําสําหรับการวิเคราะหคุณภาพ ทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทาง
เคมีวิเคราะหน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบคาพารามิเ ตอรของน้ําทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ ตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา เชน อุณหภูมิ
ความขุนสีกลิ่น การนําไฟฟา ความกระดาง ปริมาณของแข็งในน้ํา ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางเคมีของน้ํา เชน
คาพีเอช สภาพกรด สภาพดาง ปริมาณสารปนเปอนในน้ํา ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางชีวภาพของน้ํา เชน คาดี
โอ คาบีโอดี คาซีโอดี
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเคมีอุตสาหกรรม
3123-2101

กระบวนการเคมีอตุ สาหกรรมและการอานแบบแผนภูมิ
2-2-3
(Chemical Process Industry and Reading Process Diagram)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจองคประกอบของกระบวนการผลิตและการอานแบบแผนภูมิกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี
2. สามารถอธิบายการทํางานระบบเฉพาะหนวยกระบวนการผลิต และหนวยสนับสนุนในอุตสาหกรรม
เคมี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของกระบวนการผลิต การทํางานของระบบเฉพาะหนวย และ
หนวยสนับสนุนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต
3. อานแบบแผนภูมิกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิต อานแบบแผนภูมิกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี การ
ทํางานของระบบเฉพาะหนวยในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนวัตถุดิบ ทางกายภาพและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตองการในแตละกระบวนการผลิต หนวยสนับสนุนกระบวนการผลิต ไดแกกระบวนการ
ผลิตน้ํา ไอน้ํา ไฟฟา และระบบน้ําหลอเย็น ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ทางเคมี
3123-2102

จุลชีววิทยาในงานสิ่งแวดลอม
1-4-3
(Microbiology for Environmental Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจธรรมชาติและบทบาทของจุลินทรีย การใชจุลินทรียเพื่อลดมลพิษ การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
2. สามารถปฏิบัตกิ ารใชจุลินทรียเพื่อลดมลพิษ และบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและบทบาทของจุลินทรีย เพื่อใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. เพาะเลี้ยงจุลินทรีย และติดตามการเจริญเติบโต
3. ใชประโยชนของจุลินทรียในการลดมลพิษ และการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติเ กี่ยวกับ ธรรมชาติและบทบาทของจุ ลิน ทรีย การศึกษาด วยกลองจุ ลทรรศน การ
เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรียและอาหารเลี้ ยงเชื้ อ การเจริ ญเติบ โตของแบคทีเ รีย การจัด จํา แนกชนิด และกลุม ของ
จุลินทรียที่เกี่ยวของกับดิน น้ํา อากาศ การใชจุลินทรียเพื่อลดมลพิษ และการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3123-2103

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
3-0-3
(Environmental Management Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจระบบนิ เ วศและการจั ด การสิ่ง แวดล อมแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ และมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
2. สามารถวิเคราะหประเภทและกระบวนการบําบัดมลพิษทางเสียงทางน้ําทางอากาศขยะมูลฝอยและ
สารพิษ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียงทางน้ําทางอากาศดิน ขยะมูลฝอยและสารพิษ
2. แสดงความรู เ กี่ ยวกั บ เทคโนโลยี การควบคุ ม มลพิ ษ ทางเสี ยงทางน้ํ าทางอากาศดิน ขยะมูลฝอย
และสารพิษ
3. เลือกวิธีการบําบัดมลพิษ ทางเสียงทางน้ําทางอากาศดินขยะมูลฝอยและสารพิษ ไดเหมาะสมตาม
แหลงกําเนิดมลพิษ
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดลอม การจําแนกแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตวิธีปองกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ
การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การตกตะกอนดวย
สารเคมี การฆาเชื้อโรคการกําจัดฝุนโดยใชไซโคลนเครื่องเก็บแบบเปยกและการดักจับอนุภาคดวยไฟฟาสถิต
การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอุปกรณดูด ซึมและอุป กรณดูดซับ การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษทางอากาศ
จากอุต สาหกรรม การฝ งกลบ การเก็ บตั วอยางมลพิ ษ ทางเสี ยง ทางน้ํ า ทางอากาศ ขยะมู ลฝอยและสารพิ ษ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ
3123-2104

เคมีอาหาร
1-4-3
(Food Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจองค ป ระกอบของอาหาร สารเติ ม แต งและสารปลอมปนในอาหารมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะหอาหาร
2. สามารถตรวจสอบและวิเคราะหสารอาหารและสารเติมแตงอาหาร
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3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของอาหาร สารเติมแตงและสารปลอมปนในอาหารมาตรฐาน
การตรวจวิเคราะหอาหาร
2. ตรวจสอบสารอาหารและสารเติมแตงตามมาตรฐานของการตรวจวิเคราะหอาหาร
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของอาหาร น้ํา โปรตีน คารโบไฮเดรต ลิปด วิตามินและเกลือแร
เอนไซม คอลลอยด และไฮโดรคอลลอยด ปฏิกิริยาการเกิด สีน้ําตาล กลิ่น และโครงสรางธรรมชาติ สารเติม
แตงและสารปลอมปนในอาหาร มาตรฐานและการตรวจวิเคราะหอาหาร สารอาหาร และสารเติมแตงในอาหาร
3123-2105

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3-0-3
(Food Processing Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมีเกี่ยวกับการดุลมวลสารและพลังงาน
2. เขาใจความสําคัญและหนาที่ของหนวยสนับสนุนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
3. อธิบายการทํางานเปนหนวย (unit operations) ของกระบวนการผลิต การแปรรูป และการถนอม
อาหารในอุตสาหกรรม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการเรียนรูและปฏิบตั ิงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณพื้นฐานในงานวิศวกรรมเคมี สมดุลมวลสารและพลังงาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบและหนาที่ของหนวยสนับสนุนกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหาร
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานเปนหนวยของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
4. แสดงความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเสื่อมสภาพของอาหาร
5. แสดงความรูเกี่ยวกับกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร และผลพลอยได
6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ และหน า ที่ ของหน ว ยสนั บ สนุ นกระบวนการผลิ ต อาหารแปรรู ป ใน
อุตสาหกรรม เชน การผลิตไฟฟา การผลิตไอน้ํา ระบบน้ําหลอเย็น เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน หลักการคํานวณ
พื้นฐานในงานวิศวกรรมเคมี สมดุลมวลสารและพลังงาน กลศาสตรของไหล การถายเทความรอน สาเหตุของการ
เสื่อมสภาพของอาหาร กระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร การทํางานเปนหนวยใน
กระบวนการผลิต การลดขนาด การผสมและการขึน้ รูป การแยกเชิงกล กรรมวิธีการแปรรูปอาหารโดยการใชความ
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รอน เชน การพาสเจอรไรซ การสเตอริไลซ การฆาเชื้อที่อุณหภูมิสูง การแปรรูปอาหารกระปอง การระเหย การดัน
ผานเกลียวอัด การทําแหงดวย ลมรอน การอบ กรรมวิธีการแปรรูปอาหารโดยการกําจัดความรอน เชน การแชเย็น
การแชเยือกแข็ง การแปรรูปโดยการใชความดันสูง และผลพลอยไดจากกระบวนการแปรรูป ผลกระทบตออาหาร
จากการแปรรูป
3124-2101

เทคโนโลยีปโตรเลียม
1-4-3
(Petroleum Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการกําเนิ ด ปโตรเลียม แหลงกักเก็บ วิธีการสํารวจ การพัฒนาแหลงผลิต การผลิ ต
ปโตรเลียม
2. สามารถอธิ บ ายกระบวนการในอุ ต สาหกรรมป โตรเลี ยมทั้ ง การกลั่ นน้ํ า มั นและการแยกกา ซ
ธรรมชาติ
3. สามารถอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งกาซ น้ํามัน และผลิตภัณฑอื่นๆ
4. ทดสอบคุณภาพของปโตรเลียมดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความขยัน ประหยัด อดทน รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกําเนิดปโตรเลียม แหลงกักเก็บ วิธีการสํารวจการพัฒนาแหลงผลิต การ
ผลิต
2. อธิบายความรูเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียมทั้งการกลั่นน้ํามันและการแยกกาซ
ธรรมชาติ
3. อธิบายความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิต ภัณฑปโตรเลียมทั้งกาซธรรมชาติ น้ํามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑอื่นๆจากปโตรเลียม
4. ทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของปโตรเลียมและผลิตภัณฑตามวิธีการมาตรฐาน ASTM หรือ IP
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม ทั้งการกําเนิด ปโตรเลียม แหลงกัก
เก็บ การสํารวจ การพัฒนาแหลงผลิต การผลิตปโตรเลียม การกลั่นปโตรเลียม กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
ผลิ ตภั ณฑจากป โตรเลียม กระบวนการปรับ ปรุงคุ ณภาพ คุณคา ของน้ํ ามั นทั้ งทางดา นกายภาพและทางเคมี
การทดสอบคุณภาพของปโตรเลียมและผลิตภัณฑตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP
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3124-2102

เทคโนโลยีปโตรเคมี
(Petrochemical Technology)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง และขั้น
ปลาย
2. มี เ จตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดีใ นการจั ด การงานอาชี พ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รอบคอบ มี วิ นัย ขยั น
ประหยัดอดทน และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี
2. วิเคราะหกระบวนการขนสง การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยคํานึกถึงความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม
3. วิเคราะหกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นปลาย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี ในประเทศไทย องคประกอบของกลุม
โรงงานป โตรเคมี การเตรี ยมวั ต ถุดิ บ การขนส ง การจั ด เก็ บ วั ต ถุดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ ระบบสาธารณู ป โภค
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ สําหรับกระบวนการผลิตสารปโตรเคมีขั้นตน กระบวนการ
ผลิตสารปโตรเคมีขั้นกลาง กระบวนการผลิตปโตรเคมีขั้นปลาย
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3123-8001
3123-8002
3123-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม

3123-8001

ฝกงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ จน
เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มี มี เ จตคติ ที่ ดี ต อการปฏิ บั ติ ง านอาชี พ และมี กิจ นิ สั ยในการทํ า งานด วยความรั บ ผิ ด ชอบ มี วินั ย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่ส ถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับ เทคนิค โดยผานความ
เห็น ชอบร ว มกั นของผูรับ ผิ ด ชอบการฝ กงานในสาขาวิ ช านั้ น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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3123-8002

ฝกงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ จน
เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มี มี เ จตคติ ที่ ดี ตอการปฏิ บั ติ ง านอาชี พ และมี กิจ นิ สั ยในการทํ า งานด วยความรั บ ผิ ด ชอบ มี วินั ย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่ส ถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับ เทคนิค โดยผานความ
เห็น ชอบร ว มกั นของผูรับ ผิ ด ชอบการฝ กงานในสาขาวิ ช านั้ น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม

3123-8003

ฝกงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ จน
เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มี มี เ จตคติ ที่ ดี ต อการปฏิ บั ติ ง านอาชี พ และมี กิจ นิ สั ยในการทํ า งานด วยความรั บ ผิ ด ชอบ มี วินั ย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่ส ถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับ เทคนิค โดยผานความ
เห็น ชอบร ว มกั นของผูรับ ผิ ด ชอบการฝ กงานในสาขาวิ ช านั้ น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3123-8501
3123-8502
3123-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม

3123-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขัน้ ตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีมีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิช าชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

3123-8502

โครงการ 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีมีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิช าชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม

3123-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีมีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิช าชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
3123-9001
จุลชีววิทยาในงานสิ่งแวดลอม
3123-9002
เทคโนโลยีอาหาร
3123-9003
สารอินทรียธรรมชาติ
3123-9004
เทคโนโลยีการหมัก
3123-9005
เทคโนโลยียาง
3123-9006
เคมีเภสัช
3124-2004
การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
3124-2107
ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1-4-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม

หมวดวิชาชีพเลือกเสรี
3123-9001

จุลชีววิทยาในงานสิ่งแวดลอม
1-4-3
(Microbiology for Environmental Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจธรรมชาติและบทบาทของจุลินทรีย การใชจุลินทรียเพื่อลดมลพิษ การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
2. สามารถปฏิบัติการใชจุลินทรียเพื่อลดมลพิษ และบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและบทบาทของจุลินทรีย เพื่อใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. เพาะเลี้ยงจุลินทรีย และติดตามการเจริญเติบโต
3. ใชประโยชนของจุลินทรียในการลดมลพิษ และการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและบทบาทของจุลินทรีย การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน การเพาะเลี้ยง
เชื้อจุลินทรียและอาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรียที่เกี่ยวของ
กับดิน น้ํา อากาศ การใชจุลินทรียเพื่อลดมลพิษ และการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3123-9002

เทคโนโลยีอาหาร
3-0-3
(Food Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการถนอมอาหารโดยวิธีการตางๆในอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหสาเหตุของการเสื่อมสภาพของอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการเรียนรูและปฏิบตั ิงานดวยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเสื่อมสภาพของอาหาร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกรรมวิธีการแปรรูปอาหารและผลพลอยได
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกรรมวิธีการถนอมอาหารในอุตสาหกรรม
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหาร โดยวิธีการตาง ๆ ในอุตสาหกรรม เชน การทําแหง
การแช แข็ ง การบรรจุ กระป อง และการใช ส ารเคมี สาเหตุ ของการเสื่ อมสภาพของอาหาร ผลพลอยได จ าก
กระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
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3123-9003

สารอินทรียธรรมชาติ
3-0-3
(Natural Product)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการปฏิกิริยาเคมีการสังเคราะหในธรรมชาติ และการแยกองคประกอบ
2. สามารถวิเคราะหชนิดและปฏิกิริยาของสารอินทรียในธรรมชาติ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการเรียนรูและปฏิบตั ิงานดวยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาของการสังเคราะหในธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการแยกสารอินทรียจากพืชโดยใชเทคนิคของเคมีอินทรีย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหชนิดของสารอินทรียโดยใชการทดสอบทางเคมี
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรียจากธรรมชาติและการสังเคราะหในธรรมชาติของเทอรพีน สเตอรอยด
แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด ฤทธิ์ทางชีวภาพ การแยกองคประกอบทางเคมีจากพืช การวิเคราะหสารที่แยกไดดวย
คุณสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมี
3123-9004

เทคโนโลยีการหมัก
3-0-3
(Fermentation Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการหมัก สภาวะในการหมัก อุปกรณในการหมักวัต ถุดิบ และผลิต ภัณฑที่ไดจาก
การหมัก
2. สามารถจําแนกและเลือกอุปกรณ สภาวะที่เหมาะสมในการหมัก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหวัตถุดบิ และผลิตภัณฑในการหมัก สภาวะทีเ่ หมาะสมในการหมัก
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกและเลือกเครื่องมือและอุปกรณ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจวัตถุดบิ และผลิตภัณฑในการหมัก
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกั บ จุลิน ทรียส ายพั นธุต า ง ๆ ที่ใ ชในการหมั ก สภาวะที่ เหมาะสมในการหมั ก เครื่ องมือและ
อุปกรณที่ใชในการหมัก วัตถุดิบและผลิตภัณฑในการหมัก
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3123-9005

เทคโนโลยียาง
3-0-3
(Rubber Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจหลั กการและวิธีการ คุ ณสมบั ติ ของยางธรรมชาติ ปฏิ กิริยาทางเคมี การวั ลคาไนซ การผลิ ต
ผลิตภัณฑจากยางพารา
2. สามารถจําแนกผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาทางเคมี การวัลคาไนซ การผลิต ผลิตภัณฑ
จากยางพารา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาเคมีของยางพารา การวัลคาไนซ การผลิตผลิตภัณฑ
จากยางพารา การจําแนกผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
3123-9006

เคมีเภสัช
3-0-3
(Pharmaceutical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของยาที่มีผลตอการออกฤทธิ์
2. สามารถวิเคราะหกลไกการออกฤทธิ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการเรียนรูและปฏิบตั ิงานดวยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยาเคมีในระบบของสิ่งมีชีวติ และการออกฤทธิ์ของยา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหกลไกของการออกฤทธิ์ยา
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอินทรียอนินทรียเคมีในยาที่แสดงปฏิกิริยาตอระบบสิ่งมีชีวติ โครงสรางของ
สารเคมีในยาและการออกฤทธิ์ของยา
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3124-2004

การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
3-0-3
(Basic Calculation for Chemical Engineering)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมีการดุลมวลสารและพลังงานในระบบที่มี
และไมมีปฏิกิริยาเคมี
2. สามารถคํานวณหาปริมาณของมวลสารและพลังงานในระบบที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมี
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีใ นการสืบค นความรูเ กี่ยวกับ หลั กการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
เรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกั บหลักการคํานวณขั้ นตนในงานวิศวกรรมเคมีการดุลมวลสารและพลังงานใน
ระบบที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมี
2. คํานวณสมดุลมวลสารและพลังงานเบื้องตน หาสมบัติของสสารทางเคมี ทางฟสิกส และคุณสมบัติ
เชิงความรอนในกระบวนการผลิต
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีสมดุลมวลสารและพลังงานเบื้องตน การทําสมดุล
มวลสารและพลังงานที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีของระบบที่เขาสูสภาวะคงตัวโดยใชขอมูลสมดุล
เคมีสมดุลวัฏภาคขอมูลทางกายภาพและขอมูลทางอุณหพลศาสตรการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
วิเคราะหกระบวนการผลิตการแกปญหาสมดุลมวลสารและพลังงาน

3124-2107

ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
(Utilities System in Petrochemical industry)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการทํางานและหนาที่ของระบบสนับสนุ นการผลิตสําหรับอุต สาหกรรม
ปโตรเคมี
2. มีเจตคติและกิจ นิสัยที่ ดีในการเรียนรูทํางานด วยความรั บผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทนและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
2. มีทักษะในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบการปรับสภาพน้าํ
ดิบ ระบบการผลิ ต น้ําปราศจากอิออน ระบบการผลิต ไอน้ํา ระบบการผลิ ต น้ํา หล อเย็ น ระบบผลิต อากาศและ
ไนโตรเจน ระบบการผลิตไฟฟา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบทําความเย็น ระบบระบายของเหลวทิ้งจากกระบวนการ
ผลิต ระบบระบายแรงดัน และ ระบบหอเผากาซ
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

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
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3000-20..

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …
(Vocational Activities ..)

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีมีเ จตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิช าชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัต ถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

