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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปโตรเคมี

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทัก ษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลัก การ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ปโตรเคมี ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการพื้นฐานทางเคมีและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดาน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
4. เพื่อใหสามารถควบคุม ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตภาคสนาม(Field Operator)
พนั ก งานเทคนิ ค ห องปฏิ บัติก าร (Laboratory Technician) ตรวจสอบ ทดสอบ ดู แล วิ เคราะห
บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ ในโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม อุสาหกรรมปโตรเคมี
ใหใชงานไดตลอดเวลา ควบคุมกระบวนการผลิตใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว โดย
คํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและหลักความปลอดภัย
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและ
ทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีค วามคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผู มี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด

หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาปโตรเคมี

2

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึก ษาระดับคุณวุฒิการศึ กษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมี ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
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 ทํางานเปนทีมปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมเปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพั ฒนางานอาชีพโดยใชหลัก การและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ทดสอบคุณ ภาพทางกายและทางเคมี ข องสารตั้งตน และผลิ ต ภั ณฑ ในกระบวนการผลิ ต
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปโตรเลียม
3.4 วิเคราะหและตรวจสอบ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปโตรเลียม
3.5 ควบคุม ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ในกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปโตรเลียม ใหสามารถทํางานไดและเปนไปตามแผนการผลิตที่กําหนด
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปโตรเคมี
ผู สํา เร็ จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ตรวิ ชาชี พชั้ น สู ง พุ ทธศั ก ราช 2557 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมีจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะชีพไมนอ ยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
(15 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสร างนี้ สํา หรับผู สํา เร็จการศึ ก ษาระดั บประกาศนียบั ต รวิ ชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมี หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอื่น ๆ
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3124-0001
3124-0002
3124-0003
3124-0004

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรพนื้ ฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
เคมีพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ฟสิกสพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติทางเคมีสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3

และสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 วิทย - คณิต) ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานวัดละเอียด
งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป

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

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุก กลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒ นาตน
มีค วามใฝรู  แสวงหาและพัฒ นาความรู ใ หม มีค วามสามารถในการใชเ หตุผ ล การคิด วิเ คราะห
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีค ุณ ธรรมจริย ธรรม มนุษ ยสัม พัน ธ รวมถึง ความรับผิด ชอบตอ ตนเองและสัง คม ในสัด สวนที่
เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
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3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

3-0-3
3-0-3
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
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต
3000-1303
วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1316
วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลัสพื้นฐาน
3000-1407
คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร
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*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
3000-1602
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผูนํา
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
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3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0601
เคมีทั่วไป
3100-0603
เคมีฟสิกสทั่วไป
3124-1001
กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
3-0-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3124-2001
3124-2002
3124-2003
3124-2004
3124-2005
3124-2006
3124-2007

ชื่อวิชา
ความปลอดภัยในโรงงาน
การวัดและควบคุมกระบวนการ
การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี
การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 1
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 2
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 3

ท-ป-น
3-0-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
สาขางานปโตรเคมี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3124-2101
เทคโนโลยีปโตรเลียม
3124-2102
เทคโนโลยีปโตรเคมี
3124-2103
เทคโนโลยีพอลิเมอร

ท-ป-น
1-4-3
3-0-3
1-4-3
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3124-2104
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3124-2105
การซอมบํารุงในโรงงาน
3124-2106
ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน
3124-2107
ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3124-2108
การอนุรกั ษพลังงาน
3124*2101ถึง 3124*2199
รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3124-5101
งานปโตรเคมี 1
3124-5102
งานปโตรเคมี 2
3124-5103
งานปโตรเคมี 3
3124-5104
งานปโตรเคมี 4
3124-51XX งานปโตรเคมี …

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคลองกัน ระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลัก ษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3124-8001หรือรายวิชา 3124-8002 และ 3124-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3124-8001
ฝกงาน
3124-8002
ฝกงาน 1
3124-8003
ฝกงาน 2

หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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*-*-4
*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3124-8501 หรือรายวิชา 3124-8502 และ 3124-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3124-8501
โครงการ
3124-8502
โครงการ 1
3124-8503
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศัก ราช 2557 ทุ ก ประเภทวิ ชาสาขาวิ ชาและหมวดวิช าโดยตองไมเป นรายวิช าที่เคยศึก ษามาแล ว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001ถึง3000*2004
กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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- หนาวาง -
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมี
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3124-0001
3124-0002
3124-0003
3124-0004

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานวัดละเอียด
งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
คณิตศาสตรพนื้ ฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
เคมีพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ฟสิกสพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติทางเคมีสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
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0-6-2
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3-0-3

สาขาวิชาปโตรเคมี

12

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใชกบั งานอืน่ ได
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบรอย ละเอียด
รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนในการผลิต
ชิ้นงาน
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 การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและแบบ
สั่งงาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาปโตรเคมี

13

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ ซับซอน และแบบ
สั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน
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. เขาใจหลักการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณวงจรไฟฟา
วงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3. มีเ จตคติ ที่ดี ปฏิบั ติง านอย างประณี ต เรีย บร อย มี ร ะเบี ยบวินั ย อดทน มี กิจ นิสั ยในการทํา งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจาก
ไฟฟา
2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัด
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ไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน การทํางานของ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่อ งมื อกล หั ว แร งบัด กรี คีม ไขควง การใชเ ครื่อ งมื อวัด พื้น ฐานที่จํา เป น ในทาง
อิเล็กทรอนิกส มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ
และทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3100-0004

วัสดุชาง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข าใจหลัก การจําแนกชนิด การแบงกลุ ม ลัก ษณะ มาตรฐาน สมบัติ การใชงานของวัสดุใ นงาน
อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด แบงกลุม ลัก ษณะ มาตรฐาน สมบัติก ารใชงานของวัสดุใ นงาน
อุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกัน
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. มีเจตคติที่ดีใ นการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีค วามรับผิด ชอบตอการทํางานและความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด 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
เกลียว บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว
3100-0006

งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้งชิ้น สว นยึดประสาน ชิ้น สว นทั่วไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่องมือกล
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2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวน
ทั่วไปและชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องกลตามหลักการการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทั่วไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอด
ประกอบชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอดประกอบ
ชิ้นสวนสงกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพูลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช คัปปลิง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3124-0001

คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3-0-3
(Basic of Mathematics for Petrochemical Industrial)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและสามารถนําฟงกชันแบบตาง ๆ เมทริกซ เวกเตอร เรขาคณิตวิเคราะหไปใชเปนพื้นฐานในการ
เรียนสาขาวิชาปโตรเคมี
2. มีเ จตคติ และกิ จ นิ สัย ที่ดี ใ นการจัด การงานอาชี พด ว ยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวิ นัย ขยั น
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับฟงกชนั แบบตาง ๆ เมทริกซ เวกเตอร และเรขาคณิตวิเคราะห
2. แกสมการหาคาตัวแปร
3. แสดงความรูเกีย่ วกับบวก ลบ คูณ และหาร เวกเตอร
4. แสดงความรูเกีย่ วกับคํานวณ พืน้ ที่ ปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
5. แสดงความรูเกีย่ วกับหาคาระหวางจุดสองจุดของขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร การเปลี่ยนหนวย การแปลงหนวย หาคาสมการและอสมการ
ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล ฟงกชั่นลอกาลิธึม ฟงกชั่นตรีโกณ กฏของโคไซน ฟงกชั่นตรรกยะทฤษฎีบททวินาม
ชนิด ของ เมทริก ซ การบวกและการลบเมทริก ซ การคูณ เมทริก ซ แบบตางๆ อิน เวอรสการคูณ แมทริก ซ
ดีเทอรมินันท การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท ความหมายของเวกเตอรการบวกและลบ
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เวกเตอร การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร เวกเตอรใ นระบบ แกนมุมฉาก ผลคูณ เชิงสเกลลาร เสน ตรง ระยะ
ระหวางจุดสองจุด เสนตรงกับเสนตรง จุดกึ่งกลางระหวางจุดสองจุด ความชัน รูปแบบของสมการเชิงเสน
3124-0002

เคมีพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
2-2-3
(Basic of Chemistry for Petrochemical Industrial)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูพนื้ ฐานทางเคมีไปใชแกปญหาในการเรียนสาขาวิชาปโตรเคมี
2. มีทักษะในการปฏิบัตกิ ารใชเครื่องมือ อุปกรณ ในหองปฏิบัติการเคมี อยางถูกตองและปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการจัดการงานอาชีพดานเคมี ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ัย ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องสสาร คุณสมบัตขิ องธาตุ ตามตารางธาตุ และธาตุทรานซิชัน
2. แสดงความรูเกีย่ วกับโครงสรางอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี และโมเลกุลโควาเลนต
3. คํานวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมี และสมดุลกรดเบส
4. คํานวณความเขมขนของสารละลาย
5. แสดงความรูเกีย่ วกับสมบัติเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน
6. ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยงกับความรูทางทฤษฎี ไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับ สมบัติของสสาร สมบัติของธาตุตามตารางธาตุโครงสรางอะตอม
การจัดเรียงอิเล็กตรอน ปริมาณสารสัมพันธ โมล สมการเคมี พัน ธะเคมี โมเลกุลโควาเลนต สมดุลเคมี
สารละลาย กรด-เบส และเกลือ สมบัติของสารละลาย สารประกอบไฮโดรคารบอน
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3123-0003

ฟสิกสพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3-0-3
(Basic of Physics for Petrochemical Industrial)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถนําความรูพื้นฐานทางฟสิกสไปใชแกปญหาในการเรียนสาขาวิชาปโตรเคมี
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการจัดการงานอาชีพดานฟสิกส ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย
ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางฟสิกส
2. การแปลงหนวยการวัดพื้นฐาน
3. การใชกฎการเคลื่อนที่คํานวณและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เวลา ระยะทาง ความเร็ว และ
ความเรง
4. คํานวณและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง กระแส ความตางศักย ความตานทานและกําลังไฟฟา
5. แสดงความรูเกี่ยวกับการสภาพสมดุลทางกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบหน ว ย และการวั ด การเปลี่ ย นหน ว ย การแปลงหน ว ย
ความสัมพันธระหวาง มวล แรง งาน พลังงานและกําลัง ศึกษากฎการเคลื่อนที่ สภาพสมดุลทางกล การชน
และโมเมนตัม ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ สมบัติตาง ๆ ของคลื่น การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
สมบัติเชิงกลของสาร สมบัติของกาซ ทฤษฎีจลนของกาซ กลศาสตรของไหลเบื้องตน
3124-0004

ความปลอดภัยในการปฏิบัติทางเคมีสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
(Safety in Chemical Practice for Petrochemical Industrial)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเลือกใชอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลไดอยางถูกตอง

3-0-3

2. สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณ และสารเคมีไดอยางถูกตองและปลอดภัย
3. เขาใจขอมูล สัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยของสารเคมี
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลไดถกู ตอง
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ และสารเคมีไดอยางถูกตองและปลอดภัย
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3. เขาใจขอมูล สัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยของสารเคมี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ ใน
หองปฏิบัติการ การเลือกใชอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลไดถูกตอง ศึกษากฎหมายที่เกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมี
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0601
เคมีทั่วไป
3100-0603
เคมีฟสิกสทั่วไป
3124-1001
กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี

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

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3124-2001
ความปลอดภัยในโรงงาน
3124-2002
การวัดและควบคุมกระบวนการ
3124-2003
การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี
3124-2004
การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
3124-2005
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 1
3124-2006
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 2
3124-2007
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 3

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานปโตรเคมี
3124-2101
เทคโนโลยีปโตรเลียม
3124-2102
เทคโนโลยีปโตรเคมี
3124-2103
เทคโนโลยีพอลิเมอร
3124-2104
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3124-2105
การซอมบํารุงในโรงงาน
3124-2106
ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน
3124-2107
ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3124-2108
การอนุรกั ษพลังงาน

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
1-3-2
3-0-3
3-0-3
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขา ใจเกี่ย วกับ การจัด การองคก าร หลัก การบริ หารงานคุณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจั ดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ยวกับ การจัด องคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานการนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
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2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชค อมพิว เตอรและอุปกรณโ ทรคมนาคมในการสืบคน และสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิว เตอรและอุปกรณโ ทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสืบค น ขอ มูลสารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คืน สง ผา นและจัด ดํ าเนิ น การขอ มูลสารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3100-0601

เคมีทั่วไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองค ป ระกอบของสสาร หาน้ํ า หนั ก โมเลกุ ล โดยใช ส มบั ติ ค อลลิ เ กตี ฟ
การไทเตรท กรด เบส และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
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2. ทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด
เบส และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหา
องคประกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนัก โมเลกุลโดยใชสมบัติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหวางกรด เบส
3100-0603

เคมีฟสิกสทั่วไป
1-4-3
(Physical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. สามารถทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว อุณ หพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟา
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลัก การและทฤษฎีอุณ หพลศาสตร 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 การทดสอบ สมบัติ
ของสารตามทฤษฎีจ ลน โมเลกุลของกาซและของเหลว หลัก อุณ หพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
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3124-1001

กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3-0-3
(Fluid Mechanics and Thermodynamics for Petrochemical Industrial)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักสถิตศาสตรหลักของพลังงานของไหลหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และ
กระบวนการ
2. มีความรูความเขาใจในหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงการ
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตรพลังงานของไหลหลักการอุณหพลศาสตรพลังงานและ
กระบวนการ
2. ประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด การเคลื่อนที่ของของไหล
ประเภทของการไหล สมการความตอเนื่อง พลังงานการไหล แรงและโมเมนตัมในการไหล การไหลในทอและ
การวัดอัตราการไหล หลักการอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะกาซอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร
สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทาลป (Enthalpy) เอนโทรป (Entropy) กระบวนการวัฏจักรและ
วัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องตน วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาปโตรเคมี

25

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3124-2001

ความปลอดภัยในโรงงาน
3-0-3
(Industrial safety)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานในอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเลียม และปโตรเคมีดวยความ
ปลอดภัย
2. สามารถวิเคราะห สาเหตุของอุบัติเหตุ และวิธีปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
3. มีเจตคติทดี่ ีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการในการทํางานดวยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเลียม
และปโตรเคมี
2. มีทักษะเรื่องการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดอยางเหมาะสม
3. มีทักษะเรื่องการปองกันและระงับอุบัติเหตุในการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและทฤษฎีของความปลอดภัย สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ หลักแหงความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานการระเบิด และการติด ไฟ การปองกัน และระงับอัค คีภัย ไฟฟา สารเคมี อุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล การวิเคราะหความปลอดภัยในการทํางาน ทัศนคติที่ดีตอการทํางานดว ยความปลอดภัย
เพื่อ ลดระดับ ความเสียหายจากอุบัติภัยอันเนื่องมาจากการทํางานในโรงงานอุต สาหกรรมเคมี ปโตรเลียม
และปโตรเคมี กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
3124-2002

การวัดและควบคุมกระบวนการ
1-4-3
(Process Control and Instrumentation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคุณสมบัติ โครงสราง สวนประกอบ หลักการทํางานของอุปกรณในระบบ
การวัดและควบคุม
2. นําความรูไปใชทดลองการทํางานของอุปกรณวัด ตัวแปรกระบวนการผลิต และการใชเครื่อง
ควบคุมกระบวนการ
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3. นําความรูไปใชทดลองปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการอุตสาหกรรม
4. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการวัดและควบคุมกระบวนการ มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสั ญลัก ษณ ลักษณะ สมบั ติของอุปกรณที่ ใชใ นงานวัด และควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการใชงานอุปกรณในระบบการวัดและควบคุม
3. มีทักษะในการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณและบํารุงรักษาอุปกรณใ นระบบการวัดและ
ควบคุม
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบสัญลักษณ การอานแบบอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัติ
ของอุปกรณ แตละชนิดที่ใชในงานวัดและควบคุม อุปกรณแปลงสัญญาณ ตัวควบคุม และอุปกรณควบคุมตัว
สุด ทาย วิธีการติด ตั้งและบํารุงรัก ษาอุปกรณก ารวัด และควบคุม ตางๆในงานอุต สาหกรรม พื้น ฐานในการ
ควบคุมอัตโนมัติ ศัพทเฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิตศาสตรที่ใชในการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของ
ระบบควบคุม ฟงกชันการควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมเสถียรภาพการควบคุม การปรับแตงคาควบคุม
3124-2003

การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี
1-4-3
(Engineering Drawing for Petrochemical Industrial)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจการเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล
2. สามารถนําความรูไปใชเขียนและอานแบบแผนภูมิกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3. สามารถนําความรูไปใชอานแบบ BFD, PFD ,P&ID, Piping Isometric, Hook up plot plan of
instrument
4. มีเ จตคติ และกิ จ นิ สัย ที่ดี ใ นการจัด การงานอาชี พด ว ยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวิ นัย ขยั น
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูดานการเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล
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2. มีทักษะเรื่องการอาน แผนภูมิกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีประกอบดวย Block
Flow Diagram (BFD), Process Flow Diagram (PFD) ,Piping and Instrument Diagram (P&ID),
Piping Isometric, Hook up plot plan of instrument.
3. มีทัก ษะเรื่องการเขียนและอานแบบ แผนภูมิก ระบวนการผลิต สําหรับอุต สาหกรรมปโ ตรเคมี
ประกอบดวย Block Flow Diagram (BFD), Process Flow Diagram (PFD) ,Piping and Instrument
Diagram (P&ID), Piping Isometric, Hook up plot plan of instrument.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการจําแนกลักษณะของการเขียนแบบ การใชอุปกรณและวัสดุในการเขียนแบบ มาตรฐานในการ
เขียนแบบ การกําหนดขนาด การอานและฉายภาพออโทกราฟฟก การเขียนภาพพิกทอเรียลสัญ ลัก ษณและ
ศัพทเทคนิคที่ใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี การจําแนกลักษณะของแผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต การเขียน
และอานแบบแผนภูมิแสดงระบบทอ อุปกรณการผลิต และอุปกรณการวัดและควบคุม การอานตัวอยาง แผนภูมิ
กระบวนการผลิต การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เชน Block Flow Diagram (BFD), Process Flow Diagram
(PFD), Piping and Instrument Diagram (P&ID), Piping Isometric, Hook up plot plan of instrument
3124-2004

การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
3-0-3
(Basic Calculation for Chemical Engineering)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีค วามรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก การคํานวณขั้น ตน ในงานวิศวกรรมเคมีการดุลมวลสารและ
พลังงานในระบบที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมี
2. สามารถนําความรูไปใชคํานวณหาปริมาณของมวลสารและพลังงานในระบบที่มีและไมมีปฏิกิริยา
เคมี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
เรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมีการดุลมวลสารและพลังงานใน
ระบบที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมี
2. มีทักษะเรื่องคํานวณสมดุลมวลสารและพลังงานเบื้องตน หาสมบัติของสสารทางเคมี ทางฟสิกส
และคุณสมบัติเชิงความรอนในกระบวนการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณพื้น ฐานทางวิศวกรรมเคมีสมดุลมวลสารและพลังงานเบื้องตนการทํา
สมดุลมวลสารและพลังงานที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีของระบบที่เขาสูสภาวะคงตัวโดยใช
ขอมูลสมดุลเคมีสมดุลวัฏภาคขอมูลทางกายภาพและขอมูลทางอุณ หพลศาสตรก ารประยุก ตใชโ ปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหกระบวนการผลิตการแกปญหาสมดุลมวลสารและพลังงาน
3124-2005

ปฏิบัตกิ ารเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 1
1-4-3
(Unit Operation in Chemical Industry 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ สัญลักษณ หลักการ
ทํางาน ของระบบทอวาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ เทอรไบน
2. นําความรูไปใชในการควบคุมและบํารุงรักษา ระบบทอ วาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ
เทอรไบน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่ ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ สัญลักษณ หลักการทํางาน
ของระบบทอ วาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ เทอรไบน
2. มีทักษะเรื่องการควบคุมและบํารุงรักษาระบบทอ วาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ เทอร
ไบน
3. มีทักษะในการบันทึกวิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงาน
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานกลศาสตรของไหล หนาที่ ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ
สัญลักษณ หลักการทํางาน การควบคุมและบํารุงรักษา ระบบทอวาลว ถัง เวสเซิล ปมคอมเพรสเซอร และ เทอรไบน
เรียนรูการบันทึก การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและสรุปผลการปฏิบัติงาน
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3124-2006

ปฏิบัตกิ ารเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 2
1-4-3
(Unit Operation in Chemical Industry 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ สัญลักษณหลักการ
ทํางาน ของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เตาเผา เครื่องอบแหง เครื่องผสม เครื่องบดลดขนาดและเครื่อง
ปฏิกรณเคมี
2. นําความรูไปใชควบคุมและบํารุงรักษา เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เตาเผา เครื่องอบแหง เครื่อง
ผสม เครื่องบดลดขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องผสม เครื่อง
บดลดขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี
2. มีทัก ษะเรื่องการควบคุมและบํา รุงรัก ษา เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องผสม เครื่องบดลด
ขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี
3. มีทักษะเรื่องการบันทึกวิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้น ฐานการถายเทความรอน หลัก การ ฟลูอิด ไดซเซชั่น หนาที่ ประเภท
สวนประกอบพื้ นฐาน ศัพทเฉพาะสัญ ลักษณหลักการทํางาน การควบคุมและบํารุงรักษา เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน หอหลอเย็น เครื่องผลิตไอน้ํา เครื่องอบแหง เครื่องผสม เครื่องบดลดขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี
เรียนรูการบันทึก การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและสรุปผลการปฏิบัติงาน
3124-2007

ปฏิบัตกิ ารเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 3
1-4-3
(Unit Operation in Chemical Industry III)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก การแยกสาร การทํางานของอุปกรณแยกสารทางกายภาพและ
ทางเคมีในอุตสาหกรรม
2. นําความรูไปใชควบคุมและบํารุงรักษา อุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมีในอุตสาหกรรม
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3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณแยกสารในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และปโตรเลียม
2. มีทักษะเรื่องการควบคุมการทํางานของของอุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมี
3. มีทักษะในการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมี
4. มีทักษะการบันทึกวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและสรุปผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแยกสารทางกายภาพและทางเคมี ชนิด ของแรงเชิงกลที่ใชใ นการ
แยกสาร กลไกและรูปแบบของการถายเทมวลขามเฟส การเลือกกระบวนการแยกสารที่เหมาะสม และหลักการ
ทํางานของอุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมีเรียนรูการบันทึก การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง
และสรุปผลการปฏิบัติงาน
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3124-2101

เทคโนโลยีปโตรเลียม
1-4-3
(Petroleum Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. นําความรูไปใชการทดสอบคุณภาพของปโตรเลียมดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามมาตรฐาน
ASTM หรือ IP
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความขยัน ประหยัด อดทน รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกําเนิดปโตรเลียมแหลงกักเก็บ วิธีการสํารวจการพัฒนาแหลงผลิต การผลิต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียมทั้งการกลั่นน้ํามันและการแยกกาซ
ธรรมชาติ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติข องผลิตภัณฑปโ ตรเลียมทั้งกาซธรรมชาติ น้ํามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑอื่นๆ จากปโตรเลียม
4. มีทักษะดานการทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของปโตรเลียมและผลิตภัณฑตามวิธีการมาตรฐาน
ASTM หรือ IP
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม ทั้งการกําเนิดปโตรเลียม แหลงกักเก็บ
การสํารวจ การพัฒนาแหลงผลิต การผลิตปโตรเลียม การกลั่นปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียม กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ คุณคาของน้ํามันทั้งทางดานกายภาพและทางเคมี การทดสอบคุณภาพ
ของปโตรเลียมและผลิตภัณฑตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP
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3124-2102

เทคโนโลยีปโตรเคมี
3-0-3
(Petrochemical Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ขัน้ กลาง และขั้นปลาย
2. มีเ จตคติ และกิ จ นิ สัย ที่ดี ใ นการจัด การงานอาชี พด ว ยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวิ นัย ขยั น
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับองคประกอบของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี
2. แสดงความรูเกีย่ วกับกระบวนการขนสง การจัดเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ขัน้ กลาง และขั้นปลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี ในประเทศไทย องคประกอบของกลุม
โรงงาน ปโ ตรเคมี การเตรียมวัต ถุดิบ การขนสง การจั ด เก็บวัต ถุดิ บและผลิต ภั ณ ฑ ระบบสาธารณูปโภค
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพสําหรับกระบวนการผลิตสารปโตรเคมีขั้นตน กระบวนการ
ผลิตสารปโตรเคมี ขั้นกลางที่ กระบวนการผลิตปโตรเคมีขั้นปลาย
3124-2103

เทคโนโลยีพอลิเมอร
1-4-3
(Polymer Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่นแบบตางๆ
2. นําความรูไปใชในการสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางฟสิกสของพอลิเมอรตามมาตรฐาน ASTM หรือมาตรฐานอื่น ๆ
4. มีเจตคติ และกิ จ นิ สัย ที่ ดี ใ นการจั ด การงานอาชี พ ด ว ยความรั บผิ ด ชอบ รอบคอบ มี วิ นั ย ขยั น
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสารพอลิเมอร ประเภทของพอลิเมอร แหลงกําเนิด น้ําหนักโมเลกุล ปฏิกิริยา
และ กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การใชงาน การแปร
รูปและการทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติความรอนของพอลิเมอร
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2. มีทักษะการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของพอลิเมอรตามมาตรฐาน ASTM ,ISO หรือ

มาตรฐานอื่น ๆ
3. มีทักษะการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
4. มีทักษะการสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสารพอลิเมอร มอนอเมอร การแบงประเภทของพอลิเมอร แหลงกําเนิดพอลิเมอร
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน และแบบรวมตั ว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางและ
สมบัติของพอลิเมอร การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ประโยชนและการใชงานของเทอรโมพลาสติกและ
เทอรโมเซตติ้งพลาสติกการสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว การจําแนกชนิดของพอลิเมอร
การแปรรูปพอลิเมอรทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของพอลิเมอรตามมาตรฐานASTM, ISO หรือ
มาตรฐานอื่น ๆ
3124-2104

เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
1-4-3
(Environmental Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพิษ
2. มีความรูความเขาใจวิธีการบําบัดมลพิษทางเสียง ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพิษ
3. นําความรูไปใชทดสอบคุณภาพน้ํา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงการ
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ และเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ
2. มีทักษะในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของน้ํา
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหลงกําเนิด มลพิษที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต วิธีปองกันมลพิษ มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม
การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การตกตะกอนดวยสารเคมี การฆาเชื้อโรค การกําจัดฝุน
การฝงกลบ การเก็บตัวอยางมลพิษทางเสียง ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพิษ การทดสอบคุณภาพน้ําทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ
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3124-2105

การซอมบํารุงในโรงงาน
3-0-3
(Maintenance Industry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีค วามรูค วามเข าใจเกี่ ยวกั บการบํ ารุ งรั ก ษาอุป กรณ ใ นโรงงานอุต สาหกรรมป โ ตรเคมีแ ละ
ปโตรเลียม
2. นําความรูไปใชใ นการวิเคราะห สาเหตุ ข องการเสื่อ มสภาพ และตรวจสภาพของอุป กรณใ น
กระบวนการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหสาเหตุการเสื่อมสภาพ ของเครื่องจักร อุปกรณในโรงงาน
2. มีทักษะในการตรวจสภาพและบํารุงรักษา เครื่องจักรกล และอุปกรณการผลิตในโรงงาน
3. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุในการบํารุงรักษาไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และอุปกรณการผลิตเชนอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑปม คอมเพรสเซอร เปนตน การวิเคราะหสาเหตุการเสื่อมสภาพ ตรวจ
สภาพอุปกรณ ศึกษาการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การหลอลื่นอุปกรณเครื่องมือกล การเลือกวัสดุ
3124-2106

ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน
1-3-2
(Basic Electrical Industry)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบไฟฟา และอานแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
2. นําความรูไปใชบํารุงรักษาอุปกรณในระบบไฟฟา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานอยางมีระเบียบมีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟาและอานแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
2. มีทักษะการควบคุมการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา
3. มีทักษะการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณในระบบไฟฟา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมและการอานแบบ การใชเครื่องวัดไฟฟาแบบตาง ๆ งานควบคุม
เครื่องกลไฟฟา ฟวส เซอรกิตเบรกเกอร สวิตซปองกันกระแสไฟฟารั่ว สวิตซเกียร การหาขนาดของตัวนําและ
อุปกรณปองกัน ไฟฟา ติดตั้งและตออุปกรณปองกัน ไฟฟา ตอวงจรควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ ตอวงจรงานแสงสวาง การซอมแซมและบํารุงรักษา
3124-2107

ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
(Utilities System in Petrochemical Industrial)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการทํางานและหนาที่ของระบบสนับสนุนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทนและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
2. มีทักษะในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบการปรับสภาพ
น้ําดิบ ระบบการผลิตน้ําปราศจากอิออน ระบบการผลิตไอน้ํา ระบบการผลิตน้ําหลอเย็น ระบบผลิตอากาศและ
ไนโตรเจน ระบบการผลิ ต ไฟฟา ระบบบํา บั ด น้ํา เสี ย ระบบทํ าความเย็ น ระบบระบายของเหลวทิ้ง จาก
กระบวนการผลิต ระบบระบายแรงดัน และ ระบบหอเผากาซ
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3124-2108

การอนุรักษพลังงาน
3-0-3
(Energy Conservation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
2. มีค วามรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการอนุรัก ษพลัง งานในเครื่ องจัก รและอุปกรณที่ใ ช พลังงานใน
อุตสาหกรรม
3. มีความรูเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกการนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม การ
ปองกันการสูญเสียพลังงาน
4. นําความรูไปใชคํานวณปริมาณความรอนที่สูญเสีย ความหนาของฉนวนความรอน
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงการ
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานใน
อุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกการนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม การ
ปองกันการสูญเสียพลังงาน
3. มีทักษะเรื่องการคํานวณปริมาณความรอนที่สูญเสีย และความหนาของฉนวนความรอน
4. มีทักษะเรื่องการวิเคราะหปญหาการสูญเสียพลังงาน และกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชพลังงานในอุตสาหกรรม เชน ระบบไอน้ํา เตาเผา ระบบอัดอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง เปนตน
การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลว กลับมาใชใหมการปองกันการสูญเสียพลังงานคํานวณปริมาณความรอนที่
สูญเสีย และความหนาของฉนวนความรอนวิเคราะหปญหาการสูญเสียพลังงาน และกําหนดมาตรการอนุรักษ
พลังงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3124-800X

วิชาฝกงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจน
เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีป่ ฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3124-850X

วิชาโครงการ
*-*-X
(Project)
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. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน ควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
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 หรือการปฏิบัติง านเชิง
ระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัด ทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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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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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-200X

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …
0-2-0
(Vocational Activities ..)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลัก การและกระบวนการพัฒนาทัก ษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 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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