วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี
วิสัยทัศนกวางไกล วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาเคมีอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3
3
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3
3
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3
2
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน
3
3
1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3123-2003 เคมีอินทรียเพื่องานเทคนิคปฏิบัติการ
3
1
3123-1001 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางเคมี
3
2
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ปรับพื้น(ม.6วิทย-คณิต)

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

3123-0004
3100-0008
3100-0002
3100-0004
3100-0003
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หนา 1/5
- ปฏิบัติ
-

0
0
2
0

-

4
2

ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
เขียนแบบเทคนิค
วัสดุชาง
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

2
2
2
2
2

1
1
1
2
1

-

2
2
3
0
3

กิจกรรม 1

-

0

-

2

28

20

-

20

รวม
**หมายเหตุ ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี
วิสัยทัศนกวางไกล วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาเคมีอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 2
ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3
3
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3
3
1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
3
3
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3
3
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

3123-2001
3123-2005
3123-2006
3123-1002

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3123-2103
ปรับพื้น(ม.6วิทย-คณิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

3100-0005
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หนา 2/5
- ปฏิบัติ
-

0

-

0
0

-

0

3
3
3
3

1
1
1
1

-

4
4
4
4

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม

3

3

-

0

งานวัดละเอียด

2

1

-

2

กิจกรรม 2

-

0

-

2

29

20

-

20

เคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพ
เคมีพอลิเมอร
เครื่องมือวิเคราะหทางเคมี
เคมีเพื่องานอุตสาหกรรม

รวม
**หมายเหตุ ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี
วิสัยทัศนกวางไกล วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาเคมีอุตสาหกรรม
ภาคเรียน ภาคฤดูรอน(summer)
ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0
หนวยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3100-0117 การควบคุมคุณภาพ
3
3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3
2
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3123-2002 เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ
3
1
3123-2004 เคมีอินทรียสังเคราะห
3
1
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3124-2102 เทคโนโลยีปโตรเคมี
3
3
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หนา 3/5
- ปฏิบัติ

-

0
2
4
4

-

0

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม
**หมายเหตุ ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

15

10

10

58

411

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี
วิสัยทัศนกวางไกล วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาเคมีอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 3
ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0 หนา 4/5
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี - ปฏิบัติ
ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

3123-2007 งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา

3

1

-

4

งานเคมีอุตสาหกรรม 1
งานเคมีอุตสาหกรรม 2
ฝกงาน 1
โครงการ 1

3
3
2
2

0
0
0
0

-

9
9
9
6

-

0

-

2

13

1

-
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3123-5101
3123-5102
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 3123-8002
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 3123-8502
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม 3
รวม

**หมายเหตุ ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี
วิสัยทัศนกวางไกล วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาเคมีอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 4
ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3124-5101 งานเคมีอุตสาหกรรม 3
3
0
3124-5102 งานเคมีอุตสาหกรรม 4
3
0
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 3124-8002 ฝกงาน 2
2
0
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 3124-8502 โครงการ 2
2
0
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม 4
รวม

**หมายเหตุ ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

58

411

หนา 5/5
- รวม

-

9
9
9
6

-

0

-

2

10

0

-

35

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

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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3123-0004

ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี
(Chemical Laboratory Practice)

1-2-2

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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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. เขา ใจเกี่ยวกับคอมพิ วเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขา ยคอมพิว เตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัด เก็ บ คนคืน สง ผาน จัด ดําเนินการข อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมู ล
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. ใช คอมพิว เตอร และอุป กรณ โทรคมนาคมในการสื บ ค นและสื่ อสารข อมูลสารสนเทศผ า นระบบ
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 องปฏิบั ติ 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)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
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
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิเ คราะหทางเคมีเชิงปริมาณโดยน้ําหนัก และการวิเคราะหโดย
ปริมาตรดวยเทคนิคการไทเทรต
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. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิ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
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6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะและโครงสรางโมเลกุลของสารอินทรีย การจําแนกและการเรียกชื่อ
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 ปฏิกิริยาเคมีอินทรี 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
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาเคมีอินทรียเฉพาะที่นําไปสูการสังเคราะหสารดวยปฏิกิริยาการ
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
ศึกษาและปฏิ บัติเ กี่ยวกับสารพอลิเ มอร มอนอเมอร การแบ งประเภทของพอลิเ มอร แหล งกํา 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 และสารตัวอยางเพื่อการวิเ คราะหดว ยเครื่องมือวิเคราะหทางเคมี
3. วิเคราะหและแปรผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยเทคนิคสเปคโทรสโคป (Spectroscopy)
และเทคนิคโครมาโทรกราฟ (Chromatography)
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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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3123-2103

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
3-0-3
(Environmental Management Technology)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
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
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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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