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ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0 หนา 1/5

หมวดวิชา รหัสวิชา หนวยกิต ทฤษฎี -  ปฏิบัติ

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3000-1101 3 3 - 0

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3000-1206 3 3 - 0

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3000-1313 3 2 - 2

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 3000-1406 3 3 - 0

1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร

1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

2.1กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 3123-2003 3 1 - 4

3123-1001 3 2 - 2

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

 2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ปรับพื้น(ม.6วิทย-คณิต) 3123-0004 2 1 - 2

3100-0008 2 1 - 2

3100-0002 2 1 - 3

3100-0004 2 2 - 0

3100-0003 2 1 - 3

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 1 - 0 - 2

28 20 - 20

   **หมายเหตุ  ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

รวม

ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี

งานคอมพิวเตอรเบื้องตน

เขียนแบบเทคนิค

วัสดุชาง

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

เคมีอินทรียเพื่องานเทคนิคปฏิบัติการ

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางเคมี

ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

แคลคูลัสพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี

วิสัยทัศนกวางไกล  วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม  กาวทันเทคโนโลยี

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม
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ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0 หนา 2/5

หมวดวิชา รหัสวิชา หนวยกิต ทฤษฎี -  ปฏิบัติ

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3000-1207 3 3 - 0

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร

1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3000-1503 3 3 - 0

1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3000-1601 3 3 - 0

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

2.1กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 3001-1001 3 3 - 0

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 3123-2001 3 1 - 4

3123-2005 3 1 - 4

3123-2006 3 1 - 4

3123-1002 เคมีเพื่องานอุตสาหกรรม 3 1 - 4

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

 2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3123-2103 3 3 - 0

ปรับพื้น(ม.6วิทย-คณิต) 3100-0005 2 1 - 2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร - 0 - 2

29 20 - 20

งานวัดละเอียด

กิจกรรม 2

รวม

   **หมายเหตุ  ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

การบริหารงานคุณภาพในองคการ

เคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพ

เคมีพอลิเมอร

เครื่องมือวิเคราะหทางเคมี

มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี

วิสัยทัศนกวางไกล  วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม  กาวทันเทคโนโลยี

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 2

ชื่อวิชา

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
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ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0 หนา 3/5

หมวดวิชา รหัสวิชา หนวยกิต ทฤษฎี - ปฏิบัติ

 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 3 3 - 0

3001-2001 3 2 - 2

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 3123-2002 3 1 - 4

3123-2004 3 1 - 4

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

 2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3124-2102 3 3 - 0

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

15 10 10รวม

   **หมายเหตุ  ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

เทคโนโลยีปโตรเคมี

การควบคุมคุณภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ

เคมีอินทรียสังเคราะห

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี

วิสัยทัศนกวางไกล  วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม  กาวทันเทคโนโลยี

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

ภาคเรียน ภาคฤดูรอน(summer)

ชื่อวิชา
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ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0 หนา 4/5

หมวดวิชา รหัสวิชา หนวยกิต ทฤษฎี - ปฏิบัติ

 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 3123-2007 3 1 - 4

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 3123-5101 3 0 - 9

3123-5102 3 0 - 9

 2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 3123-8002 2 0 - 9

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 3123-8502 2 0 - 6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร - 0 - 2

13 1 - 39

กิจกรรม 3

รวม

   **หมายเหตุ  ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

โครงการ 1

งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา

งานเคมีอุตสาหกรรม 1

งานเคมีอุตสาหกรรม 2

ฝกงาน 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี

วิสัยทัศนกวางไกล  วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม  กาวทันเทคโนโลยี

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่ 3

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา
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ปที่เขาศึกษา 2560 REV.0 หนา 5/5

หมวดวิชา รหัสวิชา หนวยกิต ทฤษฎี - รวม

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 3 0 - 9

3124-5102 3 0 - 9

 2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 3124-8002 2 0 - 9

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 3124-8502 2 0 - 6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร - 0 - 2

10 0 - 35

กิจกรรม 4

รวม

   **หมายเหตุ  ใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ผูที่จบ ม.6)

งานเคมีอุตสาหกรรม 4

ฝกงาน 2

โครงการ 2

งานเคมีอุตสาหกรรม 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี

วิสัยทัศนกวางไกล  วิชาการดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม  กาวทันเทคโนโลยี

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 4

ชื่อวิชา



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

จุดประสงคสาขาวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพดานอุตสาหกรรมเคมีใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานอุตสาหกรรมเคมี
ผานกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน

4. เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และสรางสรรคในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ปฏิบัติการใน

งานวิจัยและพัฒนางานดานอุตสาหกรรมเคมี  อุตสาหกรรมปโตรเลียม  อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
พอลิเมอร  อุตสาหกรรมอาหาร  และงานดานสิ่งแวดลอม

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเคมีในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอสิระ  รวมท้ัง
การใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  มีความซื่อสัตยสุจริต มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชพี 

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  ประกอบดวย 

1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก 
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม ฯลฯ 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสั ย ไดแ ก  ความมี วินั ย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 

มีมนุษยสัมพันธ เชื่อม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห ฯลฯ 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการ และพัฒนางานอาชีพ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึง

ถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
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 1-2-2
(Chemical Laboratory Practice) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจการเลือกใชสารเคมี  อุปกรณเคร่ืองแกว เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเคมี ทักษะปฏิบัติการ  การใช

และการบํารุงรักษา
2. สามารถปฏิบัติการทดลองโดยใชทักษะปฏิบัติการพ้ืนฐานทางเคมี
3. สามารถบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองแกว  และเคร่ืองมือพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการทางเคมี
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานทางเคมีดวยความรอบคอบและคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการเลือกใชสารเคมี  อุปกรณเคร่ืองแกว เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเคมี ทักษะ
ปฏิบตัิการ  การใช  และการบํารุงรักษา

2. เลือกใชอุปกรณเคร่ืองแกว  และเคร่ืองมือพ้ืนฐานในหองปฏบิตัิการทางเคมี
3. ปฏิบตัิการเตรียมสารละลายและคํานวณความเขมขนของสาร
4. ปฏิบตัิการทดลองโดยใชทักษะปฏบิตัิการพ้ืนฐานทางเคมี
5. บํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองแกว  และเคร่ืองมือพ้ืนฐานในหองปฏิบตัิการทางเคมี
6. ประยุกตใชหลักการและทักษะในการปฏิบตัิงานอยางมปีระสทิธิภาพและปลอดภัย

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การเลือกใชสารเคมี  อุปกรณเคร่ืองแกว เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเคมี ทักษะ

ปฏิบัติ การใชและการบํารุงรักษา  การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการทดลองโดยใชทักษะปฏิบัติการพ้ืนฐานทาง
เคมี 
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3
(Quality Administration in Organization) 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจเ ก่ียวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การ เพ่ิม
ประสิทธิภาพขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการองคการและองคกร  การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต

การจัดการความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

การจัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมา
ประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

3001-2001            เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3
           (Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสื่อสารขอมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เก่ียวของ

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เก่ียวของ

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 

3100-0117 การควบคมุคณุภาพ 3-0-3
(Quality Control) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับสินคา  และระบบ

คุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. ประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับสินคา และระบบคุณภาพ

อนุกรมมาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการควบคุมคุณภาพ  การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องตน 
ที่เก่ียวของกับการควบคุมคุณภาพ  ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม การวางแผน
การสุมตัวอยาง (Sampling)  เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน
และนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา  และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ 
ทั่วทั้งองคกร (TQC) 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

3123-1001 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางเคม ี 2-2-3
(Safety in Chemical Laboratory) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจกฎระเบียบความปลอดภัย อันตรายจากสารเคมี  การปองกันอันตราย และอุบัติ เหตุใน

หองปฏิบัติการ อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เคมีสี เ ขียว การจัดการของเสียจาก
หองปฏิบัติการทางเคมี

2. เขาใจระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย  มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ
3. สามารถวิเคราะหความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานทางเคมีดวยความรอบคอบและคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับกฎระเบียบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สารเคมี สัญลักษณ และปายเตือน
ความปลอดภัย การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (PPE)  เอกสารขอมูลความปลอดภัย
สารเคมี (MSDS) อันตรายจากสารเคมี และวิธีการกําจัดของเสีย การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และ
ระบบแจงเหตุฉุกเฉิน การวิเคราะหความเสี่ยง ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย  มาตรฐาน
คุณภาพหองปฏิบัติการ เคมีสีเขียว และการอนุรักษพลังงาน

2. อธิบายสัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยในหองปฏบิตัิการทางเคมี
3. เลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
4. วิเคราะหความเสี่ยงการเกิดอุบตัิเหต ุและวิธีการปฏิบตัเิมื่อเกิดอุบัตเิหตุ
5. นําเสนอแนวทางจดัการของเสียจากหองปฏบิตัิการตามมาตรฐานความปลอดภัย
6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตังิานอยางมปีระสทิธิภาพและปลอดภัย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎระเบียบการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี สัญลักษณและปายเตือนความ

ปลอดภัย การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (PPE)  เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) 
อันตรายจากสารเคมี และวิธีการกําจัดของเสีย การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และระบบแจงเหตุฉุกเฉิน การ
วิเคราะหความเสี่ยง ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ เคมีสีเขียว และการ
อนุรักษพลังงาน 

3123-1002 เคมีเพื่องานอุตสาหกรรม  1-4-3 
(Chemical for Industrial Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเก่ียวกับโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ สมบัติของกาซ ของเหลว และ

ของแข็งความเขมขนของสารละลาย สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว
อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี  สมดุลวัฏภาค และเคมีเชิงไฟฟา
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2. คํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารตามทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว
4. หาคาความรอนของสารละลายตามหลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
5. หาคาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาตามหลักจลนศาสตรเคมีสมดุลวัฏภาคเคมีเชิงไฟฟา
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย

สมบัติของสารละลาย  สมบัติสารในเชิงทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทาง
เคมีจลนศาสตรทางเคมีสมดุลวัฏภาคและเคมีเชิงไฟฟา

2. คํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารตามทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว
4. ทดสอบคาความรอนของสารละลายตามหลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
5. ทดสอบคาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาตามหลักจลนศาสตรเคมี
6. สรางแผนผังวัฏภาคของสารสององคประกอบและสามองคประกอบ
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา
8. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ สมบัติของกาซ ของเหลว 

และของแข็ง สารละลาย  ความเขมขนของสารละลาย  สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีจลนของกาซและของเหลว 
อุณหพลศาสตรทางเคมี  จลนศาสตรเคม ี สมดุลวัฏภาค  และเคมีเชิงไฟฟา 
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
3123-2001 เคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพ 1-4-3

(Qualitative Analytical Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพทางเคมี
2. อธิบายเก่ียวกับสมดุลเคมี  คาคงที่ของสมดุล  สมดุลการละลายของเกลือที่ละลายนํ้าไดนอย

สมดุลของสารประกอบเชิงซอน  สมดุลกรด-เบสเพ่ือใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
3. สามารถวิเคราะหเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครของแคดไอออนและแอนไอออนในสารประกอบ

อนินทรีย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผนดวยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับสมดุลเคมี  สมดุลการละลาย สมดุลของสารประกอบเชิงซอน สมดุลกรด-

เบส
2. แสดงความรูเก่ียวกับสมดุลของปฏิกิริยาในการวิเคราะหเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโคร
3. วิเคราะหเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครของแคดไอออนและแอนไอออนในสารประกอบอนินทรีย
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครของ

สารประกอบ  อนินทรีย  สมดุลเคมี  และคาคงที่ของสมดุล  สมดุลการละลายของเกลือที่ละลายนํ้าไดนอย 
สมดุลของสารประกอบเชิงซอน  สมดุลกรด-เบส 

3123-2002 เคมีวิเคราะหเชิงปรมิาณ 1-4-3
(Quantitative Analytical Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจกระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณทางเคมี
2. อธิบายหลักการวิเคราะหสารตัวอยางเชิงปริมาณโดยนํ้าหนัก   และการวิเคราะหโดยปริมาตร

ดวยเทคนิคการไทเทรต ตามข้ันตอนกระบวนการวิเคราะหทางเคมี
3. วิเคราะหสารตัวอยางเชิงปริมาณโดยนํ้าหนักและการวิเคราะหโดยปริมาตรดวยเทคนิคการ

ไทเทรต
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานอยางมีระบบแบบแผนดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณโดยนํ้าหนัก และการวิเคราะหโดย

ปริมาตรดวยเทคนิคการไทเทรต
2. เตรียมสารละลาย  และเทียบมาตรฐาน (Standardization) เพ่ือหาความเขมขนที่แนนอนของ

สารละลายมาตรฐาน ในการไทเทรตหาปริมาณของสารตัวอยาง
3. วิเคราะหหาปริมาณของสารตัวอยางดวยการวิเคราะหโดยปริมาตรดวยเทคนิคการไทเทรต ไดแก 

การไทเทรตกรด-เบส   การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซอน
การไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ

4. วิเคราะหหาปริมาณของสารตัวอยางดวยการวิเคราะหโดยน้ําหนัก
5. ประยุกตใชหลักการในการปฏิบตังิานอยางมปีระสทิธิภาพและปลอดภัย

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหทางเคมีการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยนํ้าหนัก 

การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ 
เกิดสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ 

3123-2003 เคมีอินทรียเพ่ืองานเทคนิคปฏิบตัิการ 1-4-3
(Organic Chemistry for Laboratory Techniques) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจพันธะและโครงสรางโมเลกุลของสารอินทรีย การจําแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย

ปฏิกิริยาพ้ืนฐานในเคมีอินทรีย  สเตอริโอเคมี การหาจุดหลอมเหลว การตกผลึกสาร จุดเดือด
และการกล่ัน  การสกัดสาร และเทคนิคโครมาโทกราฟ

2. ตรวจวัดจุดหลอมเหลว  ตกผลึกสาร  ทําการกล่ันสารและตรวจวัดจุดเดือด ทําการสกัดสาร และแยก
สารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏบิตัิงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับพันธะและโครงสรางโมเลกุลของสารอินทรีย การจําแนกและการเรียกชื่อ
สารอินทรียปฏิกิริยาพ้ืนฐานในเคมีอินทรีย  สเตอริโอเคมี การหาจุดหลอมเหลว การตกผลึกสาร
จุดเดือดและการกล่ัน  การสกัดสาร และเทคนิคโครมาโทกราฟ

2. ตรวจสอบความบริสุท ธ์ิของสารอินทรียดวยเทคนิคการตรวจวัด จุดหลอมเหลว จุดเดือด
เทคนิคโครมาโทกราฟ

3. ทําสารใหบริสทุธ์ิดวยการกล่ันและการตกผลึก
4. สกัดสารดวยตัวทําละลายตามหลักการละลาย
5. แยกองคประกอบสารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
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6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตังิานอยางมปีระสทิธิภาพและปลอดภัย 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพันธะและโครงสรางโมเลกุลของสารอินทรีย การจําแนกและการเรียกชื่อ
สารอินทรีย ปฏิกิริยาเบื้องตนในเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การหาจุดหลอมเหลว การตกผลึกสาร จุดเดือดและ 
การกล่ัน การสกัดสาร และเทคนิคโครมาโทกราฟ 

3123-2004 เคมีอินทรียสังเคราะห 1-4-3
(Organic Synthesis) 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. เขาใจปฏิกิริยาเคมีอินทรียที่เฉพาะของปฏิกิริยาการแทนที ่การเตมิการขจัด และปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน รีดักชัน ทีส่ามารถนําไปสูการสังเคราะหสาร
2. สังเคราะหสารอินทรียและตรวจสอบพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิคเคมีอินทรียและปฏิกิริยาเคมีเพื่อ

ตรวจสอบหมูฟงกชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏบิตัิงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีอินทรียเฉพาะของปฏิกิริยาการแทนที่ การเติมการขจัด และ

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน ที่นําไปสูการสังเคราะหสาร วิธีการทําสารใหบริสุทธ์ิ และวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิคเคมีอินทรีย และใชปฏิกิริยาเคมีเพ่ือตรวจสอบหมู
ฟงกชัน

2. วิเคราะหการสังเคราะหสารจากปฏิกิริยาเคมีอินทรียสังเคราะหดวยปฏิกิริยาเฉพาะจากปฏิกิริยา
การแทนที่ การเติมและการขจัด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน

3. สังเคราะหสารอินทรียที่จําเพาะเจาะจงจากปฏิกิริยาเคมีอินทรียสังเคราะห
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธ์ิดวยการตกผลึก การกล่ัน และหรือการใชเทคนิคโครมาโทกราฟ
5. ตรวจสอบพิสูจนเอกลักษณของสารอินทรียที่สังเคราะหข้ึนมาดวยเทคนิคเคมีอินทรีย โดยใชการหา

จุดเดือด จุดหลอมเหลว  ตรวจหาองคประกอบดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ และใชปฏิกิริยาเคมีเพ่ือ
ตรวจสอบหมูฟงกชัน

6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ปฏิกิริยาเคมีอินทรียเฉพาะที่นําไปสูการสังเคราะหสารดวยปฏิกิริยาการ
แทนที่ การเติมและการขจัด สังเคราะหสารอินทรีย และการทําสารเคมีใหบริสุทธ์ิ ตรวจสอบพิสูจนเอกลักษณ
ไดดวยเทคนิคเคมีอินทรีย และปฏิกิริยาเคมีเพื่อตรวจสอบหมูฟงกชัน 
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3123-2005 เคมีพอลิเมอร 1-4-3
(Polymer Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจลักษณะของสารพอลิเมอร มอนอเมอร แหลงกําเนิด การจําแนกชนิดของพอลิเมอร  การหา

นํ้าหนักโมเลกุล โครงสราง สมบัติและการใชงานของพอลิเมอร และหลักการแปรรูปพอลิเมอร
2. เขาใจปฏิกิริยาพอลิเมอชันแบบควบแนน และแบบรวมตวัรวม ทั้งกระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร
3. สังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4. ทดสอบสมบัติของพอลิเมอรดานเชิงกลและดานความรอน
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับสารพอลิเมอร ประเภทของพอลิเมอร แหลงกําเนิด  น้ําหนักโมเลกุล ปฏิกิริยา

และ กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การใชงาน  การแปรรูป
การทดสอบสมบัติเชิงกล  และสมบัติความรอนของพอลิเมอร

2. อธิบายลักษณะของสารพอลิเมอร มอนอเมอร แหลงกําเนิด และหลักการจําแนกชนิดของพอลิเมอร
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
4. คํานวณหาคานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร
5. สังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
6. ทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติความรอนของพอลิเมอร
7. วางแผนการทํางาน การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
8. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสารพอลิเมอร มอนอเมอร การแบงประเภทของพอลิเมอร แหลงกําเนิด 

พอลิเมอร ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร 
โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ประโยชนและการใชงานของเทอรมอ
พลาสติกและเทอรมอเซท หลักการแปรรูปพอลิเมอร การสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว 
การจําแนกชนิดของพอลิเมอร การตรวจสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติความรอนของพอลิเมอร 

3123-2006 เคร่ืองมือวิเคราะหทางเคม ี 1-4-3
(Analytical Instrument for Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. รูและเขาใจกระบวนการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือวิเคราะหทางดานเคมี
2. สามารถอธิบายหลักการทํางานและองคประกอบของเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมี
3. สามารถวิเคราะหสารทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมี
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบแบบแผนดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเ ก่ียวกับหลักการทํางานและองคประกอบของเคร่ืองมือวิ เคราะหดวยเทคนิค

สเปคโทรสโคป (Spectroscopy)  และเทคนิคโครมาโทรกราฟ (Chromatography)
2. เตรียมสารละลายมาตรฐาน และสารตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคม ี
3. วิเคราะหและแปรผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยเทคนิคสเปคโทรสโคป (Spectroscopy)

และเทคนิคโครมาโทรกราฟ (Chromatography)
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบตังิานอยางมปีระสทิธิภาพและปลอดภัย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือหลักการทํางานและองคประกอบของ

เคร่ืองมือวิเคราะหวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารตัวอยาง โดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหดวยเทคนิค 
สเปคโทรสโคป เทคนิคโครมาโทกราฟ 

3123-2007 งานวิเคราะหคุณภาพนํ้า 1-4-3
(Water Analysis) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. รูและเขาใจการวิเคราะหคุณภาพนํ้า
2. สามารถอธิบายหลักการเก็บตัวอยาง  การเก็บรักษาสภาพ  และการเตรียมตัวอยางนํ้าสําหรับ

การวิเคราะหคุณภาพทั้งทางกายภาพ  ชีวภาพ  และทางเคมี
3. สามารถวิเคราะหคุณภาพนํ้าทั้งทางกายภาพ  ชีวภาพ และเคมี
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผนดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางกายภาพ ชีวภาพ และทาง

เคมี
2. เก็บตัวอยางนํ้า  รักษาสภาพ  เตรียมตัวอยางนํ้าและสารเคมีเพื่อการวิเคราะห
3. วิเคราะหและทดสอบคุณภาพนํ้าทางกายภาพทางชีวภาพ และทางเคมี
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัตเิก่ียวกับเคมีวิเคราะหคุณภาพของนํ้า การเก็บตัวอยาง การเก็บรักษาสภาพ การเตรียม

เครื่องมือ การเตรียมสารเคมีและตัวอยางนํ้าสําหรับการวิเคราะหคุณภาพ ทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทาง
เคมีวิเคราะหน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบคาพารามิเตอรของนํ้าทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ ตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้า ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางกายภาพของนํ้า เชน อุณหภูมิ 
ความขุนสีกล่ิน การนําไฟฟา ความกระดาง ปริมาณของแข็งในนํ้า  ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางเคมีของนํ้า เชน 
คาพีเอช สภาพกรด สภาพดาง ปริมาณสารปนเปอนในน้ํา ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางชีวภาพของนํ้า เชน  คาดี
โอ คาบีโอดี คาซีโอด ี
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3123-2103 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 3-0-3
(Environmental Management Technology) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดลอมแหลงกําเนิดมลพิษ และมาตรฐานคุณภาพน้ํา

มาตรฐานคุณภาพอากาศ
2. สามารถวิเคราะหประเภทและกระบวนการบําบัดมลพิษทางเสียงทางนํ้าทางอากาศขยะมูลฝอยและ

สารพิษ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียงทางนํ้าทางอากาศดิน ขยะมูลฝอยและสารพิษ
2. แสดงความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงทางนํ้าทางอากาศดินขยะมูลฝอย

และสารพิษ
3. เลือกวิธีการบําบัดมลพิษทางเสียงทางนํ้าทางอากาศดินขยะมูลฝอยและสารพิษไดเหมาะสมตาม

แหลงกําเนิดมลพิษ
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดลอม  การจําแนกแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนอันตรายตอ

สิ่งมีชีวิตวิธีปองกันมลพิษ  มาตรฐานคุณภาพอากาศ  มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ 
การตกตะกอน  การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปล่ียนอิออน การตกตะกอนดวย
สารเคมี การฆาเชื้อโรคการกําจัดฝุนโดยใชไซโคลนเคร่ืองเก็บแบบเปยกและการดักจับอนุภาคดวยไฟฟาสถิต 
การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอุปกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ  การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษทางอากาศ 
จากอุตสาหกรรม การฝงกลบ การเก็บตัวอยางมลพิษทางเสียง ทางนํ้า ทางอากาศ ขยะมูลฝอยและสารพิษ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ 
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3124-2102 เทคโนโลยีปโตรเคม ี 3-0-3
(Petrochemical Technology) 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน  ข้ันกลาง  และข้ัน

ปลาย
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน

ประหยัดอดทน  และสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับองคประกอบของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี
2. วิเคราะหกระบวนการขนสง  การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยคํานึกถึงความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม
3. วิเคราะหกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน  ข้ันกลาง และข้ันปลาย

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับภาพรวมอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี ในประเทศไทย องคประกอบของกลุม

โรงงานปโตรเคมี การเตรียมวัตถุดิบ การขนสง การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ สําหรับกระบวนการผลิตสารปโตรเคมีข้ันตน กระบวนการ
ผลิตสารปโตรเคมีข้ันกลาง  กระบวนการผลิตปโตรเคมีข้ันปลาย 
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