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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ     สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูม ิ ปฏิบัติไดจริง
และ เขาใจชีวติ 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวชิาชีพ     
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อใหมีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชพีตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู   ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยกุตใชในงานอาชีพ  สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อใหมเีจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมใิจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ   การ

ตัดสินใจและการแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใชความรูใน
การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย   มีวินยั   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง
รางกายและจติใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน้ ๆ 

7. เพื่อใหเปนผูมพีฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนกัในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพื่อใหตระหนกัและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพื่อใหเห็นคณุคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 

1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกุวิธีเรียนทีก่ําหนด และ

นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได 

1.2 การจัดการเรยีนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2. เวลาเรียน 
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกต ิภาคเรยีนละ 20 สัปดาห โดยมี

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได
อีกตามที่เหน็สมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  5  วัน     
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 

2.3 เวลาเรียนตามปกต ิสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ  3  ป 

3. หนวยกิต 
  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  85  หนวยกิต  และไมเกิน  100  หนวยกิต  
การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงันี้ 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี   1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรยีนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง                   
มีคา 1 หนวยกติ 

3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรยีนการสอน   กําหนด         
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกิต 

3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา       
40  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกติ 

3.4 การฝกอาชีพในระบบทวภิาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาสามญั 
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาทีเ่ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ 
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจ่ําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
4.2.2 วิชาชีพสาขาวชิา  เปนกลุมวชิาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวชิาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4 โครงการ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
4.4 ฝกงาน  
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวชิา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 

5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรยีนที่ 4   ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
 
6. ฝกงาน 

6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
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7. การเขาเรียน 
  ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัต ิดังนี ้

7.1 พื้นความรู 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด    ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชพีใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  การเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบไุวในแตละสาขาวิชา 

7.2 คุณสมบัติ 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชพีช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานบุํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัต ิ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี   ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชพีสาขาวิชา 

 



 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / สารสนเทศและการสื่อสาร 
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11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก

ประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2546 
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา   เพิ่มเติมรายวิชา  ใหเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน โดย

ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ช่ัวโมง)
ลําดับที่วิชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 01-19 ท่ัวไป
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 20-99 พ้ืนฐานวิชาชีพ
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมประเภทวิชา)
02 วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
03 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล)
04 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา)
05 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชากอสราง)
06 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)

3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพ้ืนฐาน
20 วิชาชีพสาขาวิชา
21 - 39  วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา

หลักสูตร
ปวส.

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546

ช่ือวิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

หนวยกิต

ลําดับที่วิชาสามัญ

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพิมพ

จุดประสงค
ผูทีส่าํเร็จการศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู พทุธศกัราช 2546 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกรหรือ
ประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา   สังคม  มนุษยศาสตร  คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพการพิมพใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และทันตอความเจริญกาว
หนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพการพิมพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
พิมพใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

4. เพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา      มีบุคลิกภาพที่ดี     มีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัว
และสังคม มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีกิจนิสัยที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการพิมพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาวิชาการพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. วางแผนและออกแบบสิ่งพิมพ
7. พิมพและควบคุมงานพิมพ
8. วางแผนงานพิมพ
9. ออกแบบสิ่งพิมพ
10. พิมพเลตเตอรเพรส
11. พิมพออฟเซต
12. พิมพสกรีน
13. พิมพเฟลกโซกราฟ
14. พิมพกราเวียร
15. ดําเนินการทํารูปเลมสิ่งพิมพ
16. ดําเนินการบรรจุภัณฑส่ิงพิมพ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพิมพ

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกจิกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาชาวิชา ( 24  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 22 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการพิมพ  สาขาวิชาชางพิมพ



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา

อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3112-0001 การพิมพเบ้ืองตน 2 (3)
3112-0002 วัสดุทางการพิมพ 2 (3)
3112-0003 การพมิพออฟเซต 3 (6)

รวม   7 (12)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3112-1001 เทคโนโลยีการพมิพ 3 (4)
3112-1002 วัสดุทางการพิมพ 3 (4)
3112-1003 เทคโนโลยีภาพสีเบ้ืองตน 3 (4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3112-2001 การบริหารงานพิมพ 2 (3)
3112-2002 การออกแบบสิ่งพิมพ 2 (3)
3112-2003 การจัดและประกอบหนาสิ่งพิมพ 2 (3)
3112-2004 การผลิตภาพกราฟฟกเบื้องตน 2 (3)
3112-2005 การผลิตภาพบนฟลม 2 (3)
3112-2006 การแยกสีเบื้องตน 2 (3)
3112-2007 การทําแมพิมพเบื้องตน 2 (3)
3112-2008 การพิมพออฟเซตลิโธกราฟ 1 3 (4)
3112-2009 การพมิพสกรีน 1 2 (3)
3112-2010 การทําเลม 2 (3)
3112-2011 การควบคุมคุณภาพงานพิมพ 3 (4)

รวม 24 (35)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3112-2101 เทคนิคการจัดและประกอบหนาสิ่งพิมพ 2 (3)
3112-2102 การผลิตภาพกราฟกชั้นสูง 2 (3)
3112-2103 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ 2 (3)
3112-2104 การจัดการสีในระบบงานพิมพ 2 (3)
3112-2105 เทคนิคการแยกสี 2 (3)
3112-2106 เทคนิคการผลิตภาพบนฟลม 2 (3)
3112-2107 การทําแมพิมพพื้นราบ 2 (3)
3112-2108 การทําแมพิมพพื้นนูน 2 (3)
3112-2109 การทําแมพิมพรองลึก 2 (3)
3112-2110 การทําแมพิมพฉลุลายผา 2 (3)
3112-2111 เทคนิคการปรูฟสี 2 (3)
3112-2112 การควบคุมคุณภาพงานกอนพิมพ 3 (4)
3112-2113 ทฤษฎีกระบวนงานกอนพิมพ 3 (3)
3112-2114 เทคนิคการผลิตงานกอนการพิมพ 3 (4)
3112-2115 การประมาณราคาสิง่พิมพ 2 (2)
3112-2116 กฎหมายธุรกิจการพิมพ 2 (2)
3112-2117 กระดาษและหมึกพิมพ 2 (3)
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3112-2118 เคมีทางการผลิตภาพ 2 (3)
3112-2119 การพิมพออฟเซตลิโธกราฟ 2 3 (4)
3112-2120 การพิมพออฟเซตลิโธกราฟ 3 3 (4)
3112-2121 การพิมพออฟเซตปอนมวน 1 3 (4)
3112-2122 การพิมพออฟเซตปอนมวน 2 3 (4)
3112-2123 การพมิพเลตเตอรเพรส 1 3 (4)
3112-2124 การพมิพเลตเตอรเพรส 2 3 (4)
3112-2125 การพมิพเฟลกโซกราฟ 1 3 (4)
3112-2126 การพมิพเฟลกโซกราฟ 2 3 (4)
3112-2127 การพิมพกราเวียร 1 3 (4)
3112-2128 การพิมพกราเวียร 2 3 (4)
3112-2129 การพมิพสกรีน 2 2 (3)
3112-2130 การพิมพไรแรงกด 2 (3)
3112-2131 การพิมพระบบแพด 2 (3)
3112-2132 เทคนิคการผลิตงานพิมพ 3 (4)
3112-2133 การวางแผนและควบคุมงานพิมพ 2 (3)
3112-2134 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ 2 (3)
3112-2135 เทคนิคการควบคุมคุณภาพงานผลิตสิ่งพิมพ 3 (4)
3112-2136 เทคนิคการทําเลม 2 (3)
3112-2137 เทคนิคการแปรสภาพงานหลังพิมพ 2 (3)
3112-2138 การบรรจุภัณฑและหีบหอ 2 (3)
3112-2139 การควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ 3 (4)
3112-2140 ทฤษฎีกระบวนการงานหลังพิมพ 3 (3)
3112-2141 เทคนิคการผลิตงานหลังพิมพ 3 (4)
3112-4101 ปฏิบัติงานพิมพ 1 6 (*)
3112-4102 ปฏิบัติงานพิมพ 2 6 (*)
3112-4103 ปฏิบัติงานพิมพ 3 5 (*)
3112-4104 ปฏิบัติงานพิมพ 4 5 (*)

2.4 โครงงาน/โครงการวิชาชีพ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3112-6001 โครงการ 4 (*)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3112-0001 การพิมพเบ้ืองตน 2 (3)
(Basic Printing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานการพิมพและระบบการพิมพท่ีสําคัญ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกกระบวนผลิตส่ิงพิมพตามลักษณะงาน
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานการพิมพและระบบการพิมพ
2. จําแนกกระบวนการผลิตส่ิงพิมพในระบบตาง ๆ
3. ทดสอบพ้ืนฐานการพิมพและระบบการพิมพ
4. ทดสอบขอดีขอเสียของระบบการพิมพระบบตาง ๆ
5. ตรวจสอบแกไขการเลือกใชระบบการพิมพใหเหมาะกับงานพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความหมายของส่ือส่ิงพิมพ ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑทางการพิมพ การพัฒนา

และสถานภาพของอุตสาหกรรมการพิมพ  หลักการพ้ืนฐานการพิมพ  ระบบการพิมพที่สําคัญ  ไดแก  การพิมพ
พ้ืนนูน  การพิมพพ้ืนราบ  การพิมพพ้ืนลึก  การพิมพพ้ืนฉลุ  การพิมพไรแรงสัมผัส  ขอดีและขอเสียของระบบ
การพิมพ   การเลือกใชระบบการพิมพใหเหมาะสมกับงานพิมพ  กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ

3112-0002 วัสดุทางการพมิพ 2 (3)
(Material for Graphic Printing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในคุณสมบัติ โครงสราง สวนประกอบและการใชงานวัสดุทางการพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนกและใชงานของวัสดุทางการพิมพ
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติโครงสราง สวนประกอบและการใชงานของวัสดุทางการพิมพ
2. จําแนกประเภทและคุณสมบัติของวัสดุทางการพิมพ
3. ทดสอบคุณสมบัติ โครงสราง และการใชงานของวัสดุแตละชนิด
4. ทดสอบการใชวัสดุงานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพ
5. ตรวจสอบแกไขปญหาขอบกพรองในการใชงานแตละประเภท



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

18

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติ  โครงสราง  สวนประกอบ และการใชงานของวัสดุงานกอนพิมพ

ประเภทฟลมและวัสดุไวแสง  แมพิมพ  เคมีภัณฑในกระบวนการสรางภาพ  เชน น้ํายาสรางภาพ  น้ํายาคง
สภาพ  คุณสมบัต ิ  โครงสราง  สวนประกอบและการใชงานของวัสดุงานพิมพ  ประเภทกระดาษ  วัสดุพิมพ
ประเภทตาง ๆ  หมึกพิมพ  ผายาง  เคมีภัณฑสําหรับงานพิมพ  เชน  นํ้ายาฟาวนเทน  กัมอารบิก   นํ้ายาทําความ
สะอาด  โครงสราง  สวนประกอบ และการใชงานของวัสดุงานหลังพิมพ  ประเภทวัสดุหุมปก   กาว   น้ํายา
เคลือบเงา

3112-0003 การพิมพออฟเซต 3 (6)
(Offset Printing 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพออฟเซต  แมพิมพ  เคร่ืองพิมพออฟเซต  การบํารุงรักษาเครื่อง
มือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพออฟเซต  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง
งานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพออฟเซต
2. พิมพงาน 1 ส ีดวยเคร่ืองพิมพออฟเซต 1 สี
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองพิมพออฟเซต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติความเปนมาของการพิมพออฟเซต หลักการทํางานเคร่ืองพิมพออฟเซต การพิมพ

ออฟเซตสวนประกอบของเคร่ืองพิมพออฟเซต การปอนกระดาษ การกระทุงกระดาษ การรับกระดาษของ
หนวยรับ การจายนํ้าและหมึก ความสมดุลระหวางนํ้าและหมึก หลักการและวิธีการปรับลูกนํ้าตอลูกนํ้า ลูกนํ้า
แตะเพลท ผลเสียของการต้ังลูกนํ้าไมถูกตอง การตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพของลูกนํ้า ผาหุมลูกนํ้า การ
เลือกใชผาหุมลูกนํ้า การปรับสกร ูปรับหมึก หลักการและวิธีการต้ัง การปรับแรงกดโมเพลทและโมผายาง การ
ต้ังแรงกดกระดาษพิมพ ผลเสียท่ีเกิดข้ึนในการต้ังระบบพิมพไมถูกตอง ปฏิบัติการปอนกระดาษและรับ
กระดาษ ปฏิบัติงานพิมพเบ้ืองตน
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3112-1001 เทคโนโลยีการพมิพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกระบวนการผลิตส่ิงพิมพในงานอุตสาหกรรมการพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑทางการพิมพ ตามระบบการพิมพตาง ๆ
3. เพ่ือใหเลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรทางการพิมพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหลําดับขั้น กระบวนการผลิตส่ิงพิมพในงานอุตสาหกรรม
2. เปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑทางการพิมพตามระบบการพิมพตาง ๆ
3. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรทางการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาการทางการพิมพ หลักการพ้ืนฐานการเปรยีบเทียบและทดสอบใน

การพิมพ ระบบการพิมพพ้ืนนูน  พื้นราบ  พ้ืนลึก  ฉลุลายผาและไมสัมผัส  กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ  งานกอน
พิมพ  งานพิมพและงานหลังพิมพ

3112-1002 วัสดุทางการพมิพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิดและประเภทของวัสดุพิมพ
2. เพ่ือใหเลือกใชวัสดุทางการพิมพเหมาะสมกับงานพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบและทดสอบวัสดุทางการพิมพ
4. เพ่ือใหแกไขปญหาท่ีเกิดจากสาเหตุมาจากวัสดุพิมพ หมึกพิมพ และวัสดุอ่ืน ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหชนิดและประเภทของวัสดุพิมพ
2. เลือกใชวัสดุทางการพิมพไดอยางเหมาะสมกับงานพิมพ
3. เปรียบเทียบและทดสอบวัสดุทางการพิมพ
4. แกไขปญหาท่ีเกิดจากสาเหตุมาจากวัสดุพิมพ  หมึกพิมพ และวัสดุอ่ืน ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะห เปรียบเทียบ ทดลอง เก่ียวกับประเภทและชนิดของวัสดุพิมพ

องคประกอบ กระบวนการผลิต คุณสมบัติของวัสดุพิมพ  ปญหาทางการพิมพท่ีมีสาเหตุจากวัสดุพิมพ  ความ
สําคัญของวัสดุพิมพ  ปญหาทางการพิมพท่ีมีสาเหตุจากวัสดุพิมพ  ความสําคัญของหมึกพิมพ  ประเภทและ
ชนิด  องคประกอบ  การแหงตัว  คุณสมบัติของหมึกพิมพ  ความหนืด  ความเหนียวของหมึกพิมพ  ปญหาทาง
การพิมพท่ีมีสาเหตุจากหมึกพิมพ และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพิมพ
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3112-1003 เทคโนโลยีภาพสีเบ้ืองตน 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจทฤษฎีสีแสง
2. เพ่ือใหเลือกใชวัสดุ-อุปกรณ เคมีภัณฑ ในการผลิตภาพสี
3. เพ่ือใหปฏิบัติและเปรียบเทียบการสรางภาพขนฟลมเนกาตีฟ โพสิตีฟ และรีเวอรแซล
4. เพ่ือใหตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการผลิตภาพสี
1. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทําภาพสี

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบความสัมพันธของแสง ส ีการเกิดภาพในวัสดุไวแสงชนิดตาง ๆ
2. ทดสอบคุณสมบัติความไวแสงของฟลม
3. ทดสอบคุณภาพการผลิตภาพสีและฟลเตอร
4. ทดสอบการผลิตภาพสีโดยการใชเคร่ืองมืดวัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการของทฤษฎีแมสีแสง   ธรรมชาติของแสง  แมสีบวก  แมสีลบ  อุณหภูมิสี

ความสมดุลยสี  การใชฟลเตอรปรับความสมดุลยสี วัสดุ-อุปกรณ เคมีภัณฑ ในการสรางภาพส ี  ลักษณะภาพ
บนวัสดุไวแสง การสรางภาพบนสีบนฟลมเนกาตีฟ โพสิตีฟ  และรีเวอรแซล ตรวจสอบคุณภาพและแกไข
ปญหาในการผลิตภาพสี

3112-2001 การบรหิารงานพมิพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูหลักการจัดการธุรกิจการพิมพ การตลาดส่ิงพิมพ
2. สามารถวางระบบแผนการบริหารและกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ
3. เพ่ือใหมีความรูในการประมาณราคาและคิดตนทุนการผลิต
4. เพ่ือใหมีความรูเร่ืองกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจการพิมพ
5. เพ่ือใหมีความรูในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ
6. เพ่ือใหมีความเขาใจในการบริหารงานพิมพอยางมีประสิทธิภาพ
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการบริหารงานพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการธุรกิจการพิมพและการตลาดส่ิงพิมพ  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินธุรกิจการพิมพ

2. ออกแบบ วางแผนกระบวนการพิมพ
3. พิมพงานตามมาตรฐานการพิมพแบบตาง ๆ
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4. ประมาณราคาคาวัสดุและคิดราคาตนทุนสิ่งพิมพ
5. กําหนดแผนในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการจัดการธุรกิจการพิมพ การตลาดส่ิงพิมพ  โครงสรางของธุรกิจ

การพิมพ  กาหาทําเลท่ีต้ัง  การวางแผนผังภายในโรงพิมพ  กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ  องคประกอบการผลิต
การวางแผนและควบคมุการผลิต  การจัดการดานวัสดุ  ดานบุคลากร  การประมาณราคาสิ่งพิมพและคิดราคา
ตนทุน ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการพิมพ  ลิขสิทธ์ิและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการพิมพ  การพัฒนา
ธุรกิจการพิมพ

3112-2002 การออกแบบส่ิงพิมพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดองคประกอบทางศิลปะในงานออกแบบส่ิงพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถการออกแบบส่ิงพิมพ ประเภท  การด  ใบปลิว  โปสเตอร  แผนพับ  ปกหนังสือ
และหนังสือเลม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานออกแบบส่ิงพิมพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการการจัดองคประกอบทางศิลปะในงานออกแบบส่ิงพิมพ
2. จัดองคประกอบภาพ  ตัวอักษร และการใชสี
3. ปรับปรุง แกไขขอบกพรองในงานออกแบบส่ิงพิมพ
4. ออกแบบส่ิงพิมพประเภท การด ใบปลิว  โปสเตอร  แผนพับ  ปกหนังสือและหนังสือเลม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติงานออกแบบส่ิงพิมพ  การจัดองคประกอบและความสัมพันธระหวางภาพ สี

และตัวอักษร  การสื่อความหมายของงาน  การกําหนดขนาดและพ้ืนท่ีพิมพ  การเลือกใชวัสดุและเทคนิคในการ
ออกแบบส่ิงพิมพ

3112-2003 การจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบคอมพิวเตอรกราฟกในงานประกอบหนาส่ิงพิมพ
2. เพ่ือใหปฏิบัติการใชโปรแกรมการจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ
3. เพ่ือใหผลิตงานตามลักษณะงานท่ีกําหนด
4. เพ่ือใหปฏิบัติการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรและระบบบันทึกขอมูลอ่ืน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการหลักการใชงานเครือ่งคอมพิวเตอร และโปรแกรมกราฟกจัดและประกอบหนาสิง่พิมพ
2. ผลิตงานตามลักษณะงานท่ีกําหนด
3. บันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรและระบบบันทึกขอมูลอ่ืน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานของคอมพิวเตอรกราฟก  การใชคําส่ังและเคร่ืองมือในโปรแกรมจัดและ

ประกอบหนาสิง่พิมพ ผลิตงานตามลักษณะกําหนด เชน นามบัตร การดตาง ๆ ใบปลิว แผนพับ ฯลฯ การ
บันทึกขอมูลในรูปแบบตาง ๆ   เชน  ฮารดิสก  ดิสกเกต ซีดีรอม  ฯลฯ    การใชอุปกรณเช่ือมโยงขอมูล   การ
ประยุกตขอมูลมาใชกับโปรแกรมประกอบหนาส่ิงพิมพ

3112-2004 การผลิตภาพกราฟกเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิตภาพกราฟก
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมกราฟก
3. เพ่ือใหสามารถผลิตภาพกราฟกตามลักษณะงานกําหนด
4. เพ่ือใหสามารถแปลงฐานขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการผลิตภาพกราฟกเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูลกราฟก
2. ทดสอบการปฏิบัติการใชโปรแกรมกราฟก
3. ผลิตภาพกราฟกตามลักษณะงานกําหนด
4. แปลงแฟมขอมูลกราฟกในรูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานของโปรแกรมกราฟก คุณสมบัติของขอมูลกราฟก Raster Image

Vector Image และ Poscript File  การใชเคร่ืองมือ (Tool box)  คําสั่งบนเมนูในโปรแกรมกราฟกประเภท
Raster Image  และ Vector Image การสรางภาพกราฟกจากโปรแกรมกราฟกและนําเขาขอมูลจากอุปกรณ
คอมพิวเตอร การแปลงฐานขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  TIF, EPS, JPEG  ฯลฯ    การนําขอมูล กราฟกไปใช
งานตามลักษณะงาน
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3112-2005 การผลิตภาพบนฟลม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิตภาพบนฟลม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการถายภาพทางการพิมพ การลางฟลม การเลยเอาวทดวยมือ การใช

Program Imposition การใชเครื่อง Image Setter
3. เพ่ือใหมีความสามารถถายภาพทางการพิมพ การลางฟลมดวยมือ การเลยเอาวทดวยมือ  การใช

Program Imposition   การใชเครื่อง Image Setter
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานผลิตภาพบนฟลม

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทของฟลม
2. ทดสอบการถายภาพทางการพิมพ การลางฟลมดวยมือ  การเลยเอาวทดวยมือ  การใช Program

Imposition การใชเครื่อง Image Setter
3. การผลิตฟลมลายเสนและสกรีนดวยกลองถายภาพทางการพิมพ เลยเอาวทงานลายเสนและสกรีน
สีเดียวและหลายสีดวยมือ

4. ผลิตงานจาก Program Imposition   และเครื่อง Image Setter
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตภาพบนฟลม  ชนิดและโครงสรางของฟลมประเภทตาง ๆ วัสดุ
อุปกรณและการทํางานของกลองถายภาพทางการพิมพ  เทคนิคในการเลยเอาวทดวยมือ การใช  Program
Imposition  การใชเครื่อง  Image Setter

3112-2006 การแยกสีเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแยกสี
2. เพ่ือใหผลิตภาพดวยเคร่ืองกราดแยกสี ทั้งภาพลายเสน ภาพสีและภาพฮาลฟโทน
3. เพ่ือใหควบคุมคุณภาพงานแยกสี ตามหลักการพ้ืนฐานในการผลิตภาพ
4. เพ่ือใหวิเคราะหปญหาในงานแยกสีดานตนฉบับภาพ เคร่ืองจักร วิธีการและผลงานท่ีผลิต
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานแยกสี

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการแยกสี
2. ผลิตภาพดวยเคร่ืองกราดแยกสีเปนงานภาพลายเสน งานภาพสีและงานภาพฮาลฟโทน
3. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหางานแยกสีตามหลักการพ้ืนฐานในการผลิตภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีสี  ระบบส ีมาตรฐานการกําหนดสี ฟลเตอรสี ตนฉบับสําหรับงานแยก

ส ี หลักการแยกสี  ระบบการแยกสี  ประเภท โครงสรางและการทํางานของเคร่ืองกราดแยกสี การกราดภาพ
แยกสีตามหลักการพ้ืนฐานในการผลิตภาพ  ความละเอียดของภาพกับการนําไปใชงาน การตรวจสอบ วิเคราะห
แกไข งานแยกสีตามมาตรฐาน

3112-2007 การทําแมพิมพเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกระบวนการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑในการทําแมพิมพระบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหปฏิบัติการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนบนแมพิมพในระบบตาง ๆ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทําแมพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจสอบกระบวนการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ
2. ตรวจสอบการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑในการทําแมพิมพระบบตาง ๆ
3. ปฏิบัติการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ
4. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนบนแมพิมพในระบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ     ลักษณะการสรางภาพบนแมพิมพแตละ

ระบบ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑในการทําแมพิมพ วิเคราะหปญหาท่ีเกิดบนแมพิมพแตละระบบ  การแกไข
ปญหาในการทําแมพิมพ

3112-2008 การพิมพออฟเซตลิโธกราฟ 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพออฟเซต
2. เพ่ือใหจําแนกชนิดและประเภทของการพิมพออฟเซตและลักษณะของงานพิมพ
3. เพ่ือใหวิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตสีเดียว
4. เพ่ือใหปฏิบัติงานพิมพออฟเซตสีเดียว
5. เพ่ือใหตรวจสอบคุณภาพและแกปญหาในการพิมพออฟเซต
6. เพ่ือใหบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพออฟเซตลิโธกราฟ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพออฟเซต
2. จําแนกชนิดและประเภทของการพิมพออฟเซต
3. วิเคราะหโครงสรางของเครื่องพิมพออฟเซตสีเดียว
4. ปฏิบัติงานพิมพออฟเซตสีเดียว
5. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพออฟเซต
6. บํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพัฒนาการการพิมพออฟเซต หลักการพิมพออฟเซต ชนิดและประเภทของ

การพิมพออฟเซต  ลักษณะของงานพิมพออฟเซต  โครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตเซตสีเดียว  ข้ันตอนและ
กระบวนการงานพิมพออฟเซต  การปรับต้ังสวนปอน  สวนพิมพและสวนรองรับของเคร่ืองพิมพออฟเซตสี
เดียว   การพิมพงานลายเสนและฮาฟโทน  ปญหาในการพิมพออฟเซต  การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ    การ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและการจัดเตรียมวัสดุพิมพ

3112-2009 การพิมพสกรีน 1 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการพิมพสกรีน
2. เพ่ือใหสามารถผลิตแมพิมพสกรีน การอัดและฟลมมวง
3. เพ่ือใหสามารถพิมพสกรีนหน่ึงสี  หลายสีและสอดสี  บนพ้ืนผิววัสดุรูปแบบตาง ๆ ดวยมือและ
เคร่ืองจักร

4. เพ่ือใหควบคุมคุณภาพงานพิมพสกรีน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการพิมพสกรีน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการและวิวัฒนาการการพิมพสกรีน
2. จําแนกส่ิงพิมพดวยระบบพิมพสกรีน
3. ผลิตแมพิมพสกรีนกาวอัดและฟลมมวง
4. ผลิตงานพิมพสกรีนหน่ึงสี  หลายสีและสอดสี  บนพ้ืนผิววัสดุรูปแบบตาง ๆ ดวยมือและเคร่ือง
จักร

5. ตรวจสอบคุณภาพและแกปญหางานพิมพสกรีน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการและหลักการพิมพสกรีน   ลักษณะงานพิมพท่ีพิมพดวยระบบ

พิมพสกรีน  วัสดุ  อุปกรณในการพิมพสกรีน  หมึกพิมพสกรีน  ข้ันตอนการพิมพสกรีนดวยมือผลิตแมพิมพสก
รีนกาวอัด และฟลมมวง ผลิตงานพิมพหน่ึงสี   หลายสีและสอดสี    พิมพลงบนวัสดุหลายพ้ืนผิว พิมพสกรีน
ดวยมือและเคร่ืองจักร  ควบคุมคุณภาพงานพิมพสกรีน

3112-2010 การทําเลม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําเลมหนังสือ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุและอุปกรณทําเลม
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานการพับ การเก็บเลม การเย็บเลม เขาปก ตัดเจียน รวมเลมเอกสารและทํา
เลมปกแข็ง

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการของการทําเลมหนังสือแบบตาง ๆ
2. เลือกใชวัสดุและเคร่ืองมือสําหรับการพับ เก็บเลม เย็บเลม เขาปก ตัดเจียน รวมเลมเอกสารและทํา
เลมปกแข็ง

3. ทดสอบการพับ เก็บเลม เย็บเลม เขาปก ตัดเจียน รวมเลมเอกสารและทําเลมปกแข็ง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทําเลมหนังสือแบบตาง ๆ     การใชวัสดุและอุปกรณการพับ    เก็บ
เลม  การเย็บเลม  การเขาปก   การตัดเจียน  การรวมเลมเอกสาร     การทําเลมปกแข็งดวยมือและเคร่ืองจักร

3112-2011 การควบคุมคุณภาพงานพิมพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการควบคมุคุณภาพงานพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณภาพของงานพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานพิมพตามมาตรฐาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สรางแบบหรือฟอรมในการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ
2. เลือกใชชนิดของแผนภูมิควบคุมไดเหมาะสมกับงาน
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพงานพิมพ    การควบคุมกระบวนการดวย

แผนภูมิควบคุม การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การสุมตัวอยาง การตรวจปรูฟ  ตัวอักษร รูปภาพ การ
ตรวจสอบสีดวยวิธีการวัดคาความดํา  การวัดคาความเปรียบตางของภาพพิมพ การวัดคาเม็ดสกรีนบวม การวัด
คาการทับซอนของหมึกพิมพ   การแกปญหาคณุภาพงานพิมพ

3112-2101 เทคนิคการจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการใชโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชขอมูลตาง ๆ ดวยโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถผลิตงาน ตรวจสอบคุณภาพและแกไขตามลักษณะงานกําหนด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการจัดการจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการใชโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ
2. ใชโปรแกรมจัดและประกอบหนาสิง่พิมพ
3. ทดสอบการประยุกตขอมูล Text  กับขอมูลอ่ืน ผลิตงานตามลักษณะงานกําหนด
5. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขงานท่ีเกิดจากโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานของโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ เทคนิคในการใชคํา

ส่ังและเคร่ืองมือในโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ  การประยุกตขอมูล Text ใหสามารถทํางานรวมกับ
ขอมูลอ่ืน ๆ ผลิตงานตามลักษณะงานกําหนด เชน ปกหนังสือ โปสเตอร หนังสือเลม ฯลฯ ตรวจสอบคุณภาพ
และแกไขงานท่ีเกิดจากโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ

3112-2102 การผลิตภาพกราฟกช้ันสูง 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิตภาพกราฟกชัน้สูง
2. เพ่ือใหสามารถ รีทัช  ตกแตง  แกไขสี  ปรับแตงคาสีในโปรแกรมกราฟก
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและแกปญหาภาพกราฟก และพิมพออกทางเคร่ืองพิมพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการผลิตภาพกราฟกช้ันสูง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตภาพกราฟกชัน้สูง
2. ทดสอบการรีทัช  ตกแตง  แกไขสีภาพ  ปรับต้ังคาสีในโปรแกรมกราฟก
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3. ทดสอบการแสดงผลออกทางเคร่ืองพิมพผลออก
4. ตรวจสอบและแกปญหาภาพกราฟก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานของโปรแกรมกราฟก การรีทัสภาพ  การตกแตง แกไขสีภาพ การปรับต้ัง

คาสใีนโปรแกรมกราฟก  การแสดงผลออกทางเคร่ืองพิมพผลออก   เชน  Laser Printer   Ink  jet  ฯลฯ    การ
ตรวจสอบและแกปญหาภาพกราฟกใหถูกตองตามลักษณะงานกําหนด

3112-2103 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบหีบหอและเขียนรูปทรงสามมิติและภาพคล่ี
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ
2. ออกแบบและเลือกใชวัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ
3. ออกแบบบรรจุภัณฑหีบหอ  เขียนรูปทรงสามมิติและภาพคล่ี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการเขียนแบบรูปทรงสามมิติและภาพคล่ี     จากรูปทรงสามมิติ

ตาง ๆ  ดวยเคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ      อิทธิพลของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ   จิตวิทยาการใชสี   การเลือกขนาด   รูปแบบ   การจัดองคประกอบ    การเลือกวัสดุสําหรับผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ การตัดขึ้นรูป ติดกาว  และวิธีการออกแบบบนบรรจุภัณฑดวยเทคนิคตาง ๆ

3112-2104 การจัดการสีในระบบงานพิมพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดการสีในระบบงานพิมพ
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมการจัดการสี
3. เพ่ือใหสามารถสรางโปรไฟลในการควบคุมสี
4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการจัดการสี
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการจัดการสีในระบบงานพิมพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการสีในระบบงานพิมพ
2. วิเคราะหโครงสรางของระบบการจัดการสี
3. ทดสอบการใชโปรแกรมการจัดการสี  สรางโปรไฟลในการควบคุมสี
4. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการจัดการสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางของระบบการจัดการสี  การใชโปรแกรมการจัดการสีในระบบ

งานพิมพ (CMS)   วัสดุอุปกรณในการจัดการสี  ขัน้ตอนในการจัดการสี  การสรางโปรไฟลในเครื่องกราดแยก
ส ี จอภาพ เคร่ืองพิมพผลออก และเคร่ืองพิมพใหสัมพันธกัน ตรวจสอบคุณภาพและแกปญหาในการจัดการสี
ในระบบงานพิมพ

3112-2105 เทคนิคการแยกสี 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแยกสี และการปรับตั้งคาการกราดแยกสีภาพตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกไขภาพในงานแยกสีตามระดับคุณภาพของงาน
3. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบงานแยกสีทีเอาวพุตบนหนาจอ จากเคร่ืองพิมพและภาพพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถติดต้ังบํารุงรักษาอุปกรณและโปรแกรมการแยกสี
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานเทคนิคการแยกสี

มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจหลักการแยกสี
2. ทดสอบการปรับคาการกราดแยกสีตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบแกไขภาพใหถูกตองตามระดับกับคุณภาพของงาน
4. ติดต้ังเคร่ืองกราดแยกสี อุปกรณตอพวง และโปรแกรมการแยกสีใหใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการปรับต้ังคามาตรฐานในเร่ืองการผลิตนํ้าหนักสีของภาพ ความสมดุลของสี

เทา การลดปริมาณหมึกพิมพแมสี โดยใชเทคนิค UCR, GCR และ UCR  การเพิ่ม-ลดความคมชัดของภาพ การ
แกสีรวม การแกสีเฉพาะจุด เปนตน  การใชระบบการจัดการส ี การสรางโพรไฟล  เทคโนโลยีการพิมพผลออก
ระบบสกรีน  การติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมการแยกสี
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3112-2106 เทคนิคการผลิตภาพบนฟลม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการผลิตภาพบนฟลม
2. เพื่อใหสามารถปรับคาตาง ๆ ในโปรแกรม Imposition และเครื่อง Image Setter
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพของฟลมท่ีเกิดจากเคร่ือง Image Setter ใหไดมาตรฐาน
4. เพ่ือใหสามารถผลิตฟลมไดมาตรฐานจากเคร่ือง Image Setter
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการจัดการผลิตภาพบนฟลม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิคการผลิตภาพบนฟลม
2. ทดสอบการปรับต้ังคาตาง ๆ ในโปรแกรม Image Setter  และเครื่อง Image Setter
3. ทดสอบการผลิตฟลมไดมาตรฐานจากเคร่ือง Image Setter
4. ตรวจสอบคุณภาพของฟลมท่ีเกิดจากเคร่ือง Image Setter ใหไดมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการผลิตภาพบนฟลมดวยเครือ่ง Image Setter  ประเภทและโครงสราง

ของเคร่ือง Image Setter อุปกรณตอพวง การปรับตั้งคาความเขมแสง (Light Intensity) การปรับตั้งคารีเนียรไร
เซชั่น (Linearization) การปรับต้ังคาความดําของฟลม (Density) ความละเอียดของสกรีน องศาสกรีน รูปแบบ
สกรีน การเตรยีมไฟลงานในการออกฟลม เทคนิคการใชโปรแกรม Imposition การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร

3112-2107 การทําแมพิมพพ้ืนราบ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําแมพิมพพ้ืนราบ
2. เพ่ือใหผลิตแมพิมพพ้ืนราบไดตามกระบวนการ
3. เพ่ือใหควบคุมคุณภาพในข้ันตอนการทําแมพิมพพ้ืนราบ
4. เพ่ือใหแกไขปญหาและขอบกพรองในข้ันตอนการทําแมพิมพพ้ืนราบ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทําแมพิมพพ้ืนราบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแมพิมพพ้ืนราบ
2. ผลิตแมพิมพพ้ืนราบไดตามกระบวนการ
3. แกไขปญหาและตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพ
4. ทดสอบกระบวนการทําแมพิมพพ้ืนราบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพิมพพ้ืนราบ วัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ การควบคุม ปรับตั้งคาตาง ๆ ในการ

ฉายแสงบนแมพิมพ การตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในการทําแมพิมพ และความ
ปลอดภัยในการทํางาน  เทคโนโลยี CTP (Computer to Plate)

3112-2108 การทําแมพิมพพ้ืนนูน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําแมพิมพพ้ืนนูน
2. เพ่ือใหผลิตแมพิมพพ้ืนนูนไดตามกระบวนการ
3. เพ่ือใหควบคุมคุณภาพในข้ันตอนการทําแมพิมพนูน
4. เพ่ือใหแกไขปญหาและขอบกพรองในการทําแมพิมพพ้ืนนูน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทําแมพิมพพ้ืนนูน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแมพิมพพ้ืนนูน
2. ผลิตแมพิมพพ้ืนนูนไดตามกระบวนการ
3. แกไขปญหาและตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพพ้ืนนูน
4. ทดสอบกระบวนการทําแมพิมพพ้ืนนูน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพิมพพ้ืนนูนแบบโลหะ ยาง และยางสังเคราะห (Polymer)  วัสดุ อุปกรณ

เคมีภัณฑ การควบคุมคุณภาพในการทําแมพิมพ การตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพ  การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือ ในการทําแมพิมพ และเทคโนโลยีท่ีใชในการทําแมพิมพ

3112-2109 การทําแมพิมพรองลึก 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําแมพิมพรองลึก
2. เพ่ือใหผลิตแมพิมพพ้ืนรองลึกไดตามกระบวนการ
3. เพ่ือใหควบคุมคุณภาพในข้ันตอนการทําแมพิมพรองลึก
4. เพ่ือใหแกไขปญหาและขอบกพรองในการทําแมพิมพรองลึก
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทําแมพิมพรองลึก

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแมพิมพรองลึก
2. ผลิตแมพิมพรองลึกไดตามกระบวนการ
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3. แกไขปญหาและตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพรองลึก
4. ทดสอบกระบวนการทําแมพิมพรองลึก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพิมพรองลึกดวยการกัดดวยกรด การเจาะดวยระบบไฟฟา วัสดุ อุปกรณ

เคมีภัณฑ การควบคุมคุณภาพในการทําแมพิมพ การตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพ  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรในการทําแมพิมพ

3112-2110 การทําแมพิมพฉลุลายผา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําแมพิมพฉลุลายผา
2. เพ่ือใหผลิตแมพิมพฉลุลายผาไดตามกระบวนการ
3. เพ่ือใหแกไขปญหาและขอบกพรองในการทําแมพิมพฉลุลายผา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทําแมพิมพฉลุลายผา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแมพิมพฉลุลายผา
2. ผลิตแมพิมพฉลุลายผาไดตามกระบวนการ
3. แกไขปญหาและตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพฉลุลายผา
4. ทดสอบกระบวนการทําแมพิมพฉลุลายผา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพิมพฉลุลายผา  วัสดุ  อุปกรณ  เคมีภัณฑ  การควบคมุการฉายแสงแมพิมพ

การตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพ    การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ    เคร่ืองจักรในการทําแมพิมพ   การแกไขขอบก
พรองในการทําแมพิมพ

3112-2111 เทคนิคการปรูฟสี 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปรูฟสี
2. เพ่ือใหปฏิบัติการปรูฟสีดวยเคร่ืองปรูฟสีประเภทตาง ๆ
3. เพ่ือใหใชเคร่ืองมือวัดคาความดํา และวัดคาสีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ
4. เพ่ือใหตรวจสอบแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปรูฟสี
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานเทคนิคการปรูฟสี
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการปรูฟสี คาสีมาตรฐาน C-M-Y-K
2. ปฏิบัติการปรูฟสีดวยเครื่องปรูฟสีประเภทตาง ๆ
3. ใชเคร่ืองมือวัดคาความดําและวัดคาสีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ
4. ตรวจสอบและแกไขปญหาขอบกพรองท่ีเกิดจากการปรูฟสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการปรูฟสี  คาสีมาตรฐาน C-M-Y-K  การใชเคร่ืองมือวัดคาความดํา การปรูฟสีดวย

เครื่องปรูฟสีประเภทตาง ๆ เชน การปรูฟสีจากฟลมแยกสี  การปรูฟสีจากแมพิมพเพลทดวยเคร่ืองปรูฟ
ออฟเซตพ้ืนราบหรือเคร่ืองพิมพออฟเซต  ดิจิตอลปรูฟ การวัดคาสีจากคาสีมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพ
และการแกไขขอบกพรอง

3112-2112 การควบคุมคุณภาพงานกอนพิมพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุคุณภาพงานกอนพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณภาพของงานกอนพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการควบคุมคุณภาพงานกอนพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สรางแบบหรือฟอรมในการตรวจสอบคุณภาพงานกอนพิมพ
2. เลือกใชชนิดของแผนภูมิควบคุมไดเหมาะสมกับงาน
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพงานกอนพิมพ    การควบคมุกระบวนการ

ดวยแผนภูมิควบคุม การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การสุมตัวอยาง การตรวจปรูฟ ตัวอักษร รูปภาพ การ
ตรวจสอบสีดวยวิธีการวัดคา การตรวจสอบตนฉบับ ไฟลงาน ฟลมแยกสี แมพิมพ แผนปรูฟสี  การแกปญหา
คุณภาพงานกอนพิมพ

3112-2113 ทฤษฎกีระบวนงานกอนพมิพ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการกระบวนการงานกอนพิมพ
2. เพ่ือใหจําแนกข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนงานกอนพิมพ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการศึกษาออกแบบกระบวนการงานกอนพิมพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขยีนกระบวนงานกอนพิมพ
2. ปรับแตงงานกอนพิมพ
3. เลือกใชรูปแบบกระบวนงานกอนพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนงานกอนพิมพ ต้ังแตการออกแบบส่ิงพิมพ การเรียงพิมพ จัดหนา การทําอารตเวอรค

การถายภาพทางการพิมพ แยกสี  ลางฟลม ประกอบฟลม เลยเอาท แมพิมพ ตรวจปรูฟงานพิมพ ลักษณะของ
งานในรปูแบบกระบวนการงานกอนพิมพ  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และบุคลากรท่ีมีอยู

3112-2114 เทคนิคการผลิตงานกอนการพิมพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตงานกอนพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพงานกอนพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปจจัยในการผลิตงานกอนพิมพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทํางานกอนพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการผลิตงานกอนพิมพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ตรวจสอบคุณภาพงานกอนพิมพใหเปนไปตามมาตรฐาน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยในการผลิตงานกอนพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดปริมาณการผลิต การวางแผนระบบผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวาง

แผนการผลิตรวม หลักการใชทรัพยากรตามปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังกระบวนการผลิต 
การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอ็ม  การวางแผนความตองการวัสดุงานกอนพิมพ การควบ
คุมตนทุนการผลิต การบริหารสินคาคงเหลือ การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ เทคโนโลยีกอนการพิมพ การ
ตรวจสอบคุณภาพของช้ินงาน  กระบวนการผลิตตนฉบับ กระบวนการผลิตฟลมและแมพิมพ  การบํารุงรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณการพิมพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3112-2115 การประมาณราคาส่ิงพิมพ 2 (2)
(Cast Estimate)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคางานพิมพ
2. เพ่ือใหคิดอัตราคาแรงงานและวัสดุพิมพในแตละหนวยพิมพ
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3. เพ่ือใหวิเคราะหและคํานวณวัสดุพิมพ การเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักร
4. เพ่ือใหปฏิบัติงานประมาณราคาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการประมาณราคาส่ิงพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประมาณราคางานพิมพ
2. คิดอัตราคาแรงงานและวัสดุพิมพ
3. คิดคาเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักร
4. ทําและลงแบบฟอรมในการประมาณราคาจากคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการผลิตส่ิงพิมพ วิธีการคาํนวณวัสดุ ราคาทุน กําไร ระยะเวลาในการทํางาน การคิด

อัตราคาแรงงานในแตละหนวยพิมพ  ราคาคาวัสดุงานพิมพ  การเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักรงานพิมพ การทํา
แบบฟอรมในการประมาณราคา และการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการประมาณราคางานพิมพ

3112-2116 กฎหมายธุรกิจการพิมพ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจการพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดการบริหารตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร   โรงงาน  และแรงงาน
ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการประกอบธุรกิจการพิมพ
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจการพิมพ
2. กําหนดการบริหารตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร  โรงงาน  และแรงงาน ท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจการพิมพ ไดแก บุคคล

ธรรมดา  นิติบุคคล  การจดทะเบียนการคา การจดทะเบียนพาณิชย การเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร งานภาษี
ตามกฎหมายตาง ๆ ของทางราชการ  การบริหารสวนทองถ่ิน  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ตามมาตรา 4)
พระราชบัญญัติโรงงาน (ตามมาตรา 5)  พระราชบัญญัติการพิมพ  พระราชบัญญัติแรงงาน และแรงงาน
สัมพันธ
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3112-2117 กระดาษและหมึกพิมพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของกระดาษและหมึกพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชกระดาษและหมึกพิมพไดอยางเหมาะสม
3. เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาอันเน่ืองมาจากกระดาษและหมึกพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบคุณสมบัติดานตาง ๆ ของกระดาษและหมึกพิมพ
2. ทดสอบการใชกระดาษและหมึกพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดและประเภทของกระดาษ องคประกอบของกระดาษ กระบวนการผลิต

กระดาษ  คุณสมบัติของกระดาษดานทัศนศาสตร  คุณสมบัติของกระดาษดานกายภาพ  การปรับปรุงคุณภาพ
ของกระดาษ  ปญหาอันเน่ืองมาจากกระดาษ  ชนิดและประเภทของหมึกพิมพ  องคประกอบของหมึกพิมพ  
กระบวนการผลิตหมึกพิมพ  คุณสมบัติของหมึกพิมพ  สูตรของหมึกพิมพ  ปญหาอันเน่ืองมาจากหมึกพิมพ  
การทดสอบคณุภาพของกระดาษและหมึกพิมพ  ความสัมพันธของกระดาษและหมึกพิมพ

3112-2118 เคมีทางการผลิตภาพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทางเคมีในการผลิตภาพ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหประเภทและสมบัติของสารไวแสง
3. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกระบวนการและทดสอบการทําปฏิกิริยาทางเคมีในการเกิดภาพใน
การเกิดภาพ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานเคมีทางการผลิตภาพ
มาตรฐานรายวิชา

1. ตรวจสอบสมบัติของสารไวแสงแตละชนิด
2. ทดสอบการทําปฏิกิริยาทางเคมีของสารไวแสงและนํ้ายาสรางภาพ
3. ทดสอบการสรางภาพโดยใชอิมัลช่ันตางชนิด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและสมบัติของสารไวแสง    ปฏิกริยาของแสงท่ีมีผลตอสารไวแสง

และสารเคมีชนิดตาง ๆ  คุณสมบัติและโครงสรางของอิมัลช่ัน  น้ํายาสรางภาพ  น้ํายาคงสภาพ  กลไกทางเคมี
ในการสรางภาพ  กรรมวิธีและองคประกอบทางเคมีในการทําใหเกิดภาพ
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3112-2119 การพิมพออฟเซตลิโธกราฟ 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหจําแนกประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตหลายสี
2. เพ่ือใหปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพออฟเซตหลายสี
3. เพ่ือใหปฏิบัติงานพิมพออฟเซตหลายสี
4. เพ่ือใหตรวจสอบคุณภาพและแกปญหาในการพิมพออฟเซต
5. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพออฟเซตลิโธกราฟ

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตหลายสี
2. ปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพและปฏิบัติงานพิมพออฟเซตหลายสี
3. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพออฟเซตลิโธกราฟ
4. บํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจําแนกประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตหลายสี ระบบ

ควบคุมเคร่ืองพิมพออฟเซตหลายสี  ขัน้ตอนและกระบวนการงานพิมพออฟเซต การปรับต้ังสวนปอน  สวน
พิมพและสวนรองรับของเคร่ืองพิมพออฟเซตหลายสี   การพิมพงานฮาฟโทน การพิมพพ้ืนตาย และการพิมพ
ภาพสอดสี  ปญหาในการพิมพออฟเซต  การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ    การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและการ
จัดเตรียมวัสดุพิมพ

3112-2120 การพิมพออฟเซตลิโธกราฟ 3 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหวิเคราะหระบบการพิมพอัตโนมัติ
2. เพ่ือใหปฏิบัติงานพิมพออฟเซตหลายสี
3. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและแกปญหางานพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณพิเศษ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพออฟเซตลิโธกราฟ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบการพิมพอัตโนมัติ
2. ปฏิบัติงานพิมพออฟเซตหลายสี
3. วิเคราะหคุณภาพของงานพิมพและแกปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองพิมพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบการพิมพอัตโนมัติ การปรับต้ังสวนปอน สวนพิมพ สวนรองรับและ

อุปกรณพิเศษ  การพิมพภาพสอดสีและการพิมพภาพมากกวา 4 ส ี   การวิเคราะหและแกปญหาในการพิมพ
ออฟเซต  การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพและการจัดเตรียมวัสดุพิมพ

3112-2121 การพิมพออฟเซตปอนมวน 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถอธิบายประวัติความเปนมาและหลักการพิมพออฟเซตปอนมวน
2. เพื่อใหสามารถจําแนกชนิดและประเภทของการพิมพออฟเซตปอนมวนและลักษณะของงาน
พิมพ

3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพิมพออฟเซตปอนมวน
5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพออฟเซต
6. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพออฟเซตปอนมวน

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายประวัติความเปนมาและหลักการพิมพออฟเซตปอนมวน
2. จําแนกชนิดและประเภทของการพิมพออฟเซตปอนมวน
3. วิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน
4. ปฏิบัติงานพิมพออฟเซตปอนมวนสีเดียวบนวัสดุพิมพชนิดตาง ๆ
5. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพออฟเซต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมาและหลักการพิมพออฟเซตปอนมวน ชนิดและประเภท

ของการพิมพออฟเซตปอนมวน ลักษณะของงานพิมพออฟเซตปอนมวน โครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซต
ปอนมวน ข้ันตอนและกระบวนการงานพิมพออฟเซตปอนมวน  การปรับต้ังสวนปอน สวนพิมพ และสวนตัด
พับการพิมพงานสีเดียวบนวัสดุชนิดตาง ๆ รูปแบบการพับตัด ปญหาในการพิมพออฟเซตปอนมวน การตรวจ
สอบคุณภาพงานพิมพ การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและการจัดเตรียมวัสดุพิมพ

3112-2122 การพิมพออฟเซตปอนมวน 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถจําแนกประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน
2. เพ่ือใหสามารถปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวนและอุปกรณพิเศษ
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3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพิมพออฟเซตปอนมวน
4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพออฟเซตปอนมวน
5. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพออฟเซตปอนมวน

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทและโครงสรางของการพิมพออฟเซตปอนมวน
2. ปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพและอุปกรณพิเศษ
3. ปฏิบัติงานพิมพออฟเซตปอนมวนสอดสี
4. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพออฟเซตปอนมวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน ระบบควบคุม

เคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน   การปรับต้ังสวนปอน     สวนพิมพ   สวนพับตัดและอุปกรณพิเศษ ข้ันตอนและ
กระบวนการพิมพออฟเซตปอนมวน  การพิมพภาพสอดสี   ปญหาในการพิมพออฟเซตปอนมวน  การตรวจ
สอบคุณภาพงานพิมพ  การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและการจัดเตรียมวัสดุพิมพ

3112-2123 การพิมพเลตเตอรเพรส 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติของระบบการพิมพเลตเตอรเพรส     และวัสดุท่ีใชในงานพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเตรียมเคร่ืองพิมพดวยเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส การบํารุงรักษา การ
ปรับต้ังหนวยตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพ

3. เพ่ือปฏิบัติงานพิมพสีเดียว  การปรุ
4. เพ่ือใหตรวจสอบและแกไขคุณภาพงานพิมพ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานการพิมพเลตเตอรเพรส ดวยความรอบครอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกงานพิมพในระบบเลตเตอรเพรส
2. การเตรียมเคร่ืองพิมพกอนปฏิบัติการพิมพ
3. ทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพกอนการพิมพงาน
4. ปฏิบัติการพิมพงาน ปรุ ตีเบอรงานพิมพสีเดียว
5. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของคุณภาพงานพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการพิมพเลตเตอรเพรส    การเตรียมเคร่ืองพิมพ  แมพิมพ  วัสดุ อุปกรณ และ

เคมีภัณฑ  การปรับต้ังสวนตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพ  ปฏิบัติงานปรุ ตีเบอร งานพิมพสีเดียว การบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ  ตรวจสอบคุณภาพและแกไขงานพิมพ
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3112-2124 การพิมพเลตเตอรเพรส 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเตรียมการพิมพ  การพิมพหลายสี  การปรับต้ัง  การบํารุงรักษาท้ังกอน
พิมพ  พิมพ และหลังพิมพ

3. สามารถตรวจสอบและแกไขคุณภาพงานพิมพดวยเคร่ืองมือตรวจสอบ
4. เพ่ือใหมีทักษะในงานพิมพสีเดียว และหลายสี
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานการพิมพเลตเตอรเพรส ดวยความรอบครอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. พิมพงานสีเดียวและหลายสีดวยเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส
2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ ไดแก  ฉาก  ส ี แรงกด  ดวยเคร่ืองมือตรวจสอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติงานพิมพสีเดียวและหลายสีดวยเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส  โครงสรางและ

สวนประกอบตาง ๆ การปรับต้ังหนวยตาง ๆ  การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ  ระบบฉาก ส ี  ดวยเคร่ืองมือ
ตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  การแกไขปญหาและขอบกพรองในงานพิมพ

3112-2125 การพิมพเฟลกโซกราฟ 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถอธิบายประวัติความเปนมาและหลักการพิมพเฟลกโซกราฟ
2. เพื่อใหสามารถจําแนกชนิดและประเภทของการพิมพเฟลกโซกราฟและลักษณะของงานพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟ
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานการพิมพเฟลกโซกราฟ
5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพเฟลกโซกราฟ
6. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพเฟลกโซกราฟ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายประวัติความเปนมาและหลักการการพิมพเฟลกโซกราฟ
2. จําแนกชนิดและประเภทของการพิมพเฟลกโซกราฟ
3. วิเคราะหโครงสรางของเครื่องพิมพเฟลกโซกราฟ
4. ปฏิบัติงานพิมพเฟลกโซกราฟสีเดียวบนวัสดุพิมพชนิดตาง ๆ
5. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพเฟลกโซกราฟ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมา และหลักการพิมพเฟลกโซกราฟชนิดและประเภทของ

การพิมพเฟลกโซกราฟลักษณะของงานพิมพเฟลกโซกราฟ โครงสรางของเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟ   ข้ันตอน
และกระบวนการงานพิมพเฟลกโซกราฟ  การปรับต้ังสวนปอน สวนพิมพ และสวนตัดพับการพิมพงานสีเดียว
บนวัสดุชนิดตาง ๆ รูปแบบการพับตัด ปญหาในการพิมพเฟลกโซกราฟ    การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ การ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและการจัดเตรียมวัสดุพิมพ

3112-2126 การพิมพเฟลกโซกราฟ 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถจําแนกประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟ
2. เพ่ือใหสามารถปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟและอุปกรณพิเศษ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพิมพเฟลกโซกราฟ
4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพเฟลกโซกราฟ
5. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพเฟลกโซกราฟ

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทและโครงสรางของการพิมพเฟลกโซกราฟ
2. ปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพและอุปกรณพิเศษ
3. ปฏิบัติงานพิมพเฟลกโซกราฟสอดสี
4. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพเฟลกโซกราฟ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟ ระบบควบคุมเคร่ือง

พิมพเฟลกโซกราฟ   การปรับต้ังสวนปอน     สวนพิมพ   สวนพับตัดและอุปกรณพิเศษ ขัน้ตอนและกระบวน
การพิมพเฟลกโซกราฟ การพิมพภาพสอดส ี  ปญหาในการพิมพเฟลกโซกราฟ การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ
การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและการจัดเตรียมวัสดุพิมพ
3112-2127 การพิมพกราเวียร 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพกราเวียร
2. เพื่อใหสามารถจําแนกชนิดและประเภทของการพิมพกราเวียรและลักษณะของงานพิมพ
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสรางของเครื่องพิมพกราเวียร
4. เพ่ือใหสามารถพิมพ ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพกราเวียร
5. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
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6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพกราเวียร
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและการพัฒนาการการพิมพกราเวียร
2. จําแนกชนิดและประเภทของการพิมพกราเวียร
3. วิเคราะหโครงสรางของเครื่องพิมพกราเวียร
4. ปฏิบัติงานพิมพกราเวียรสีเดียวบนวัสดุพิมพชนิดตาง ๆ
5. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพกราเวียร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมา และหลักการพิมพกราเวียรชนิดและประเภทของการ

พิมพกราเวียร ลักษณะของงานพิมพกราเวียร  โครงสรางของเครื่องพิมพกราเวียร   ขัน้ตอนและกระบวนการ
งานพิมพกราเวียร  การปรับต้ังสวนปอน สวนพิมพ และสวนตัดพับการพิมพงานสีเดียวบนวัสดุชนิดตาง ๆ รูป
แบบการพับตัด ปญหาในการพิมพกราเวียร    การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและ
การจัดเตรียมวัสดุพิมพ

3112-2128 การพิมพกราเวียร 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถจําแนกประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพกราเวียร
2. เพ่ือใหสามารถปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพกราเวียรและอุปกรณพิเศษ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพิมพกราเวียร
4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพกราเวียร
5. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตาง ๆ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานพิมพกราเวียร

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทและโครงสรางของการพิมพกราเวียร
2. ปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพและอุปกรณพิเศษ
3. ปฏิบัติงานพิมพกราเวียรสอดสี
4. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขปญหาในการพิมพกราเวียร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและโครงสรางของเคร่ืองพิมพกราเวียร ระบบควบคุมเคร่ืองพิมพก

ราเวียร   การปรับต้ังสวนปอน     สวนพิมพ   สวนพับตัดและอุปกรณพิเศษ ขัน้ตอนและกระบวนการพิมพกรา
เวียร การพิมพภาพสอดส ี   ปญหาในการพิมพกราเวียร การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ  การบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพและการจัดเตรียมวัสดุพิมพ
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3112-2129 การพิมพสกรีน 2 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองพิมพสกรีนอัตโนมัติ
2. เพ่ือใหสามารถปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพสกรีนอัตโนมัติ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการทําแมพิมพกาวอัดดวยเคร่ืองปาดกาวอัตโนมัติ
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการพิมพสกรีนดวยเคร่ืองพิมพอัตโนมัติ หน่ึงสี หลายสี และสอดสีลงบน
พ้ืนผิววัสดุรูปแบบตาง ๆ

5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพและแกปญหาในการพิมพสกรีน
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการจัดการพิมพสกรีน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองพิมพสกรีตอัตโนมัติ
2. ทดสอบการปรับต้ังระบบควบคุมเคร่ืองพิมพสกรีนอัตโนมัติ
3. ทดสอบการทําแมพิมพกาวอัดดวยเคร่ืองปาดกาวอัตโนมัติ
4. ทดสอบการพิมพสกรีนดวยเคร่ืองพิมพอัตโนมัติ หน่ึงสี หลายสี และสอดสีลงบนพ้ืนผิววัสดุรูป
แบบตาง ๆ

5. ทดสอบคุณภาพและแกปญหาในการพิมพสกรีน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการพิมพสกรีนดวยเคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณเคร่ืองพิมพสกรีน หมึกพิมพสก
รีน  การทําแมพิมพกาวอัดดวยเคร่ืองปาดกาวอัตโนมัติ  โครงสรางของเคร่ืองพิมพสกรีนอัตโนมัติ การปรับต้ัง
และควบคุมเคร่ืองพิมพสกรีนอัตโนมัติ ผลิตงานพิมพหน่ึงสี  หลายสีและสอดสี ลงบนวัสดุหลายพ้ืนผิว  ตรวจ
สอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากการพิมพสกรีน    ควบคุมคุณภาพงานพิมพสกรีน  บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพสกรีน
อัตโนมัติ

3112-2130 การพิมพไรแรงกด 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพไรแรงกด
2. เพ่ือใหสามารถพิมพผลออกจากเคร่ืองพิมพไรแรงกด
3. เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะของงานพิมพที่
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทํางานพิมพไรแรงกด

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบพิมพผลออกจากเคร่ืองพิมพไรแรงกด
2. เปรียบเทียบลักษณะของงานพิมพตามระดับคุณภาพและมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพไรแรงกด ระบบการพิมพไรแรงกด ประเภทและโครงสราง

ของเคร่ืองพิมพไรแรงกด กระบวนการทํางานของเคร่ืองพิมพแบบประจุไฟฟาสถิตย เคร่ืองพิมพแบบถายโอน
ความรอน เคร่ืองพิมพแบบพนหมึก เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร คอมพิวเตอรทูปร้ิน การพัฒนาเทคโนโลยีการ
พิมพไรแรงกด การทดสอบพิมพผลออกจากเคร่ืองพิมพไรแรงกด เปรียบเทียบลักษณะของส่ิงพิมพท่ีได  การ
ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

3112-2131 การพิมพระบบแพด 2 (3)
(Pad Printing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขบวนการพิมพระบบแพด สวนประกอบ คุณสมบัติของวัสดุและหมึก
พิมพอิทธิพลของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑตอผูบริโภค

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติการควบคุมระบบการพิมพ และพิมพบนวัสดุ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการพิมพระบบแพด

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและหมึกพิมพ
2. ควบคุมระบบการพิมพและพิมพ
3. ทดสอบคุณสมบัติของการพิมพ
4. ตรวจสอบคุณภาพส่ิงพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในระบบการพิมพแพด สวนประกอบของเครื่อง 

ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและหมึกพิมพ  ข้ันตอนการพิมพ  การทํางานของเคร่ือง  ลักษณะของแมพิมพ ขอด ี
ขอเสีย การแกปญหาและการตรวจสอบคุณภาพ
3112-2132 เทคนิคการผลิตงานพิมพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวางแผนการผลิตงานพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปจจัยในการผลิตงานพิมพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการผลิตงานพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการผลิตงานกอนพิมพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพใหเปนไปตามมาตรฐาน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยในการผลิตงานพิมพ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดปริมาณการผลิต การวางแผนระบบผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวาง

แผนการผลิตรวม หลักการใชทรัพยากรตามปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังกระบวนการผลิต 
การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอ็ม  การวางแผนความตองการวัสดุงานพิมพ การควบคุมตน
ทุนการผลิต การบริหารสินคาคงเหลือ การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ เทคโนโลยีการพิมพ การตรวจสอบคุณ
ภาพของชิ้นงาน  กระบวนการกอนพิมพ กระบวนการพิมพ   การสุมตัวอยาง  การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ 
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณการพิมพ   เทคโนโลยีการพิมพ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3112-2133 การวางแผนและควบคุมงานพิมพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนการงานพิมพ
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการควบคุมงานพิมพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการวางแผนและควบคุมงานพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานพิมพ
2. ออกแบบควบคุมงานพิมพ
3. ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพงานพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวางแผนและควบคุมตอการจัดการงานพิมพ โดยคํานึงพึงประสิทธิภาพ ความ

สะอาด ประหยัดและปลอดภัย  ปรับปรุง วิเคราะหแผนงานท่ีใชควบคุมงานการพิมพ  โดยใชคน เคร่ืองจักร
วัสดุ เทคโนโลยีเขาดวยกันอยางเหมาะสม

3112-2134 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบคุณลักษณะอุปกรณ วัสดุในระบบเคร่ืองพิมพ
3. ตรวจสอบ แกไขเคร่ืองพิมพ
4. ประยุกตใชอุปกรณตาง ๆ กับเคร่ืองพิมพในงานการพิมพแบบตาง ๆ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพใหสมบูรณ
2. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและอุปกรณในระบบเคร่ืองพิมพไดตามตารางปฏิบัติการปรับแตงเคร่ือง
พิมพ  ใหแกไขสวนตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพท่ีชํารุดเสียหายในข้ันพ้ืนฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบํารุงรักษาช้ินสวนตาง ๆ  ของเคร่ืองพิมพ ระบบการหลอล่ืน ชนิด และคุณ

สมบัติ อุปกรณในระบบเคร่ืองพิมพ  กําหนดตารางในการจัดบํารงุรักษาเครือ่งพิมพ ไดแก  โมของเคร่ืองพิมพ
ลูกหมึก ลูกนํ้า ทางเดินกระดาษ กร๊ิบเปอรจับกระดาษ ปมลม ทอลม ทอนํ้ามัน ระบบไฟฟาของเคร่ืองพิมพ
ตรวจสอบการชํารุดเสียหายและแกไขไดในข้ันพ้ืนฐาน

3112-2135 เทคนิคการควบคุมคุณภาพงานผลิตส่ิงพิมพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการวิเคราะหกระบวนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานทดสอบการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการควบคุมคุณภาพ
3. เพ่ือใหปฏิบัติทักษะในการใชเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพในแตละข้ันตอน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานควบคุมคุณภาพงานผลิตงานพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบกระบวนการควบคุมคุณภาพงานผลิตส่ิงพิมพ
2. ควบคุมการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการควบคุมคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการและกระบวนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ ทดสอบคุณ

ภาพของวัสดุพิมพ  ควบคุมคุณภาพแตละข้ันตอนดวยเคร่ืองมือตรวจสอบดวยความรอบคอบและปลอดภัย

3112-2136 เทคนิคการทําเลม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหวิเคราะหหลักการการจัดทํารูปเลมหนังสือ
2. เพ่ือใหออกแบบและกําหนดหนาองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในเลมของหนังสือ
3. เพ่ือใหทดสอบการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการทําเลม
4. เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาและขอบกพรองในการทําเลม
5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพของหนังสือเลม
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทําเลม
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการการจัดทํารูปเลมหนังสือแบบตาง ๆ
2. ออกแบบและกําหนดหนาองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในเลมของหนังสือ
3. ทดสอบการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการทําเลม
4. แกไขปญหาและขอบกพรองในการทําเลม
5. ตรวจสอบคุณภาพของหนังสือเลม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการจัดทํารูปเลมหนังสือแบบตาง ๆ   ตามขนาดมาตรฐานและขนาดรูปเลม

อยางอ่ืน องคประกอบของหนังสือเลม การกําหนดหนาและองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในเลม การจัดวางหนา
วัสดุ-เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับการทําเลม กระบวนการทําเลมหนังสือ ดวยเคร่ืองจักรครบวงจร การแกไข
ปญหาและขอบกพรองในการทําเลม การตรวจสอบคุณภาพหนังสือเลม

3112-2137 เทคนิคการแปรสภาพงานหลังพมิพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหวิเคราะหความสําคัญของการแปรสภาพหลังพิมพ
2. เพ่ือใหใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในงานแปรสภาพหลังพิมพ
3. เพ่ือใหผลิตงานแปรสภาพหลังการพิมพตามหลักการกระบวนการ
4. เพ่ือใหแกไขปญหาและขอบกพรองในการแปรสภาพงานหลังพิมพ
5. เพ่ือใหตรวจส่ิงพิมพท่ีผานการแปรสภาพงานหลังพิมพ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในงานเทคนิคการแปรสภาพหลังงานพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในงานแปรสภาพหลังพิมพไดอยางถูกตอง
2. ผลิตงานแปรสภาพงานหลังพิมพไดตรงตามความตองการ
3. แกไขปญหา ขอบกพรอง และตรวจสอบคุณภาพของส่ิงพิมพท่ีแปรสภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการแปรสภาพงานหลังพิมพ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรสําหรับเคลือบเงาและอาบมัน การ

พิมพฟอลยความรอน การดนุนูน การปร ุตีเบอร  การพับรอย ทํารอยปมขาดและการข้ึนรูปทรงตามรอยพับและ
ปมขาด   การติดกาว  วัสดุ   อุปกรณสําหรับทําแมพิมพพับและปมขาด    เทคนิคในการแปรสภาพหลังการ
พิมพ การแกไขขอบกพรองในการทํางาน
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3112-2138 การบรรจุภัณฑและหีบหอ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ กระบวนการพิมพบรรจุภัณฑและหีบหอ
2. เพ่ือใหเขาใจวิธีการออกแบบกระบวนการพิมพบรรจุภัณฑและหีบหอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทํางานกระบวนการพิมพออกแบบบรรจุภัณฑและหีบหอ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการของกระบวนการบรรจุภัณฑและหีบหอ
2. ออกแบบบรรจุภัณฑและหีบหอ
3. ประมาณการบรรจุภัณฑและหีบหอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของกระบวนการบรรจุภัณฑและหีบหอในรูปแบบตาง ๆ ต้ังแตสวนแรก 

Income จนถึงสวนสุดทาย Outcome  ออกแบบบรรจุภัณฑและระบบการพิมพบรรจุภัณฑ ความสะอาด   ปลอด
ภัย สวยงาม

3112-2139 การควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการควบคมุคุณภาพงานหลังพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณภาพของงานพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานหลังพิมพตามมาตรฐาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สรางแบบหรือฟอรมในการตรวจสอบคุณภาพงานหลังพิมพ
2. เลือกใชชนิดของแผนภูมิควบคุมไดเหมาะสมกับงาน
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ    การควบคมุกระบวนการ

ดวยแผนภูมิควบคุม การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การสุมตัวอยาง  การตรวจสอบความถูกตองของหนา
ขนาด การตัดเจียน เปนตน    การแกปญหาคณุภาพงานพิมพ
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3112-2140 ทฤษฎกีระบวนการงานหลังพมิพ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนในการทําเลม และการแปรสภาพงานหลังพิมพ
2. สามารถเปรียบเทียบกระบวนการงานหลังพิมพแบบตอเน่ือง
3. สามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการทําเลมและแปรสภาพงานหลังพิมพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในกระบวนการงานหลังพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบข้ันตอนในการทําเลมและแปรสภาพงานหลังพิมพ
2. ทดสอบกระบวนการงานหลังพิมพ
3. ทดสอบการใชวัสดุอุปกรณ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเปรียบเทียบหลักการงานหลังพิมพ การทําเลมหนังสือแบบตาง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรการทําเลม

ข้ันตอนการทําเลม กระบวนการแปรสภาพงานหลังพิมพ การเคลือบเงา อาบมัน การพิมพฟอลยความรอน  การ
ดุนนูน ปรุ-ตีเบอร การทํารอยพับปมขาด และการนําเทคโนโลยีช้ันสูงมาใชในงานทําเลมและแปรสภาพงาน
หลังพิมพ

3112-2141 เทคนิคการผลติงานหลังพมิพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตงานหลังพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณภาพงานหลังพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปจจัยในการผลิตงานหลังพิมพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการผลิตงานหลังพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการผลิตงานกอนพิมพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ตรวจสอบคุณภาพงานหลังพิมพใหเปนไปตามมาตรฐาน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยในการผลิตงานหลังพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดปริมาณการผลิต การวางแผนระบบผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวาง

แผนการผลิตรวม หลักการใชทรัพยากรตามปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังกระบวนการผลิต 
การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอ็ม  การวางแผนความตองการวัสดุงานกอนพิมพ การควบ
คุมตนทุนการผลิต การบริหารสินคาคงเหลือ การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ เทคโนโลยีกอนการพิมพ การ
ตรวจสอบคุณภาพของช้ินงาน  กระบวนการพับและเก็บเลม กระบวนการทําเลม กระบวนการเคลือบส่ิงพิมพ 
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กระบวนการปมขาด กระบวนการปมฟอลยความรอน  กระบวนการตัดและหีบหอ  เทคโนโลยีหลังการพิมพ  
การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณการพิมพ  ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน

3112-4101 ปฏิบัติงานพมิพ 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกระบวนการพิมพส่ิงพิมพสีเดียวดวยเคร่ืองพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและจัดทําอารตเวิรคไดตามลักษณะงานท่ีกําหนด
3. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมในการจัดและประกอบหนาสิ่งพิมพและโปรแกรมกราฟกในการทํา
ตนฉบับส่ิงพิมพ

4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานผลิตส่ิงพิมพสีเดียวดวยเคร่ืองพิมพ
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการหลังพิมพและงานทําเลมแบบตาง ๆ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานกอนพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและจัดทําอารตเวิรคไดตามลักษณะงานท่ีกําหนด
2. ทดสอบการจัดและประกอบหนาสิง่พิมพและการทําอารตเวิรก
3. ตรวจสอบคุณภาพและแกไขงานท่ีเกิดจากการใชโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ
โปรแกรมกราฟก

4. พิมพและทดสอบการพิมพสีเดียวดวยเคร่ืองพิมพ
5. ทําเลมแบบตาง ๆ และการบรรจุหีบหอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในกระบวนงานกอนพิมพ การออกแบบ การใชโปรแกรมการจัดและประกอบ

หนาส่ิงพิมพ โปรแกรมกราฟก การทําอารตเวิรกดวยมือและคอมพิวเตอร การตรวจสอบคุณภาพและแกไขงาน
ท่ีเกิดจากการใชโปรแกรมจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ โปรแกรมกราฟก พิมพส่ิงพิมพสีเดียวดวยเคร่ืองพิมพ
ตาง ๆ ทําเลมและหีบหอ ปฏิบัติงานการผลิตในสถานประกอบการตามสายการผลิตในสถานประกอบการอุต
สาหกรรมการพิมพ

3112-4102 ปฏิบัติงานพิมพ 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกระบวนการพิมพส่ิงพิมพหลายสีดวยเคร่ืองพิมพ
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองกราดแยกสี การปรับต้ัง การบันทึกขอมูลและการสงผานขอมูล
3. เพ่ือใหสามารถควบคุมคุณภาพสีและแกไขขอบกพรองในการแยกสี
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4. เพ่ือใหสามารถผลิตงานส่ิงพิมพหลายสีดวยเคร่ืองพิมพ
5. เพ่ือใหสามารถทําเลมดวยเคร่ืองจักรแบบครบวงจร งานเย็บก่ี การทําเลมปกแข็งดวยเคร่ืองจักร
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทํางานในสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหกระบวนการแยกสี
2. ทดสอบการใชเคร่ืองกราดแยกสี การปรับต้ัง การบันทึกขอมูลและการสงผาน ขอมูล
3. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสีและแกไขขอบกพรองการแยกสี
4. ผลิตส่ิงพิมพหลายสีดวยเคร่ืองพิมพ
5. ทดสอบส่ิงพิมพหลายสีดวยเคร่ืองพิมพ
6. ทําเลมดวยเคร่ืองจักรแบบตอเน่ืองครบวงจร
7. ทดสอบงานเย็บเลมดวยเคร่ืองเย็บแบบอัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในกระบวนงานแยกสี ข้ันตอนการใชเคร่ืองกราดแยกสี การปรับต้ังและควบคุม

คุณภาพสี การบันทึกขอมูล การสงผานขอมูล การบํารุงรักษาเครื่องกราดส ีผลิตส่ิงพิมพหลายสีดวยเคร่ืองพิมพ
ตาง ๆ ทําเลมดวยเคร่ืองจักรแบบตอเน่ือง ทําเลมปกแข็ง  การเย็บก่ีอัตโนมัติ  หรือปฏิบัติงานการผลิตในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ

3112-4103 ปฏิบัติงานพิมพ 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถลางฟลม ตกแตงฟลม จัดวางหนาดวยมือ
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม Imposition และโปรแกรม Image Setter จัดทําตนแบบ
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและแกไขคุณภาพฟลม
4. เพ่ือใหสามารถผลิตส่ิงพิมพสีเดียวและหลายสีดวยระบบการพิมพปอนมวน
5. เพ่ือใหสามารถแปรสภาพงานหลังพิมพในรูปแบบตาง ๆ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. ผลิตและทดสอบการลางฟลม การตกแตงฟลม การจัดวางหนาดวยมือ
2. ใชและทดสอบการใชโปรแกรม Imposition และโปรแกรม Image Setter
3. ทดสอบและแกไขคุณภาพฟลม
4. ผลิตส่ิงพิมพและทดสอบการพิมพสีเดียวและหลายสีดวยระบบปอนมวน
5. ทดสอบการแปรสภาพงานหลังพิมพในรูปแบบตาง ๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําฟลม การลางฟลม การตกแตงฟลม การจัดหนาดวยมือ การใชเคร่ืองมือและคํา

สั่งตาง ๆ บนเมนูในโปรแกรม Imposition และเครื่อง Image Setter  ตรวจสอบและแกไขคุณภาพฟลมท่ีไดจาก
เครื่อง Image Setter ผลิตและทดสอบงานพิมพสีเดียวและหลายสีดวยเคร่ืองพิมพระบบปอนมวน แปรสภาพ
งานหลังพิมพ อาบมัน พิมพฟอลย ความรอน ดุนนูน ปรุ-ตีเบอร ทํารอยและปมขาด ขึ้นรูป ติดกาว หรือปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ

3112-4104 ปฏิบัติงานพิมพ 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ-อุปกรณ และเคมีภัณฑการทําแมพิมพ
2. เพ่ือใหแกไขปญหาและขอบกพรองท่ีเกิดจากกระบวนการทําแมพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถควบคุมคุณภาพในข้ันตอนการทําแมพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถพิมพและแกไขปญหาขอบกพรองในระบบการพิมพ
5. เพ่ือใหสามารถแปรสภาพงานหลังพิมพและออกแบบบรรจุภัณฑ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีในการทํางานในสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณและเคมีภัณฑการทําแมพิมพ
2. แกไขปญหาและขอบกพรองท่ีเกิดจากกระบวนการทําแมพิมพ
3. ตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพในระบบตาง ๆ
4. พิมพและทดสอบแกไขปญหาขอบกพรองในงานพิมพ
5. แปรสภาพงานหลังพิมพและออกแบบบรรจุภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ  วัสดุ-อุปกรณ  เคมีภัณฑ ท่ีใชในการทําแม

พิมพ การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพของแมพิมพ การแกไขปญหา ขอบกพรองท่ีเกิดในการทําแมพิมพ
ในสถานประกอบการ พิมพ และการแกปญหาขอบกพรองตาง ๆ ดวยระบบการพิมพ งานหลังพิมพและออก
แบบบรรจุภัณฑหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

3112-6001 โครงการ 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหนําเสนอโครงงานตามรูปแบบมาตรฐาน
2. เพ่ือใหจัดทําโครงการตามรูปแบบมาตรฐาน
3. เพ่ือใหออกแบบและดําเนินงานตามโครงการท่ีเสนอในรูปแบบทีม
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4. เพื่อใหนําเสนอโครงงานท่ีสมบูรณตอคณะกรรมการ และเผยแพรสูสาธารณะ
5. มีกิจนิสัยในการทํางานโครงงานรวมกันเปนทีม โดยประยุกตเขากับงานพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนเอกสารโครงงานตามรูปแบบมาตรฐาน
2. จัดทํารายงานโครงการตามรูปแบบมาตรฐาน
3. นําเสนอโครงงานท่ีสมบูรณตามรูปแบบมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติในการนําเสนอโครงงาน ตามรูปแบบซ่ึงประกอบดวย โครงการ ชื่อโครงงาน วัตถุ

ประสงค เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ วิธีดําเนินการ โดยเนนการนําเสนอแบบมีรูปแบบตอคณะกรรมการ 
การทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อนําทักษะกระบวนความรูในรายวิชาการพิมพมารวบรวมเปนโครงงาน โดยมี
เอกสารประกอบอางอิง เพ่ือเปนตนแบบเผยแพรสูสาธารณะ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคแวนตาและเลนส

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546    ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคแวนตาและเลนส  สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค  ผูควบคุมงาน  
ผูชวยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว   มีความรู  ความสามารถ  เจตคติและประสบการณ  ในดาน
ตาง ๆ ดังน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร    คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร    นําไปใชในการคนควา    พัฒนาตนเองและวิชาชีพแวนตาและเลนสใหเกิด
ความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐาน     ของชางเทคนิค
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม  และสามารถติดตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  นํามาพัฒนางานอาชีพแวนตาและเลนส  ใหมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห  แกปญหา  สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
แวนตาและเลนส

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตัวเอง  ครอบครัวและสังคม  มีคุณธรรม    จริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรค  หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาแวนตาและเลนส
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ตรวจภายในและภายนอกลูกตา
7. ตรวจการทํางานของกลามเนื้อตา
8. ตรวจกลานตา
9. วัดสายตาดวยวิธีซัพเจกทีฟ
10. วัดสายตาดวยวิธีออบเจกทีฟ
11. แกไขความผิดปกติของสายตาดวยแวนตา
12. แกไขความผิดปกติของสายตาดวยเลนสสัมผัส
13. บํารุงรักษาทัศนูปกรณ
14. บริหารงานธุรกิจแวนตา
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคแวนตาและเลนส

---------------------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคแวนตาและเลนส    ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ   และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร    รวมไมนอยกวา  89  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 12  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 23 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 89 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเทคนิคแวนตาและเลนส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาอื่นหรือมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3116-0001 งานเทคนิคเลนส 2 (4)
3116-0002 งานประกอบแวน 2 (4)
3116-0003 งานเลือกกรอบแวนตาและเลนส 2 (4)
3116-0004 งานซอมแซมและคัดกรอบแวนตา 2 (4)

รวม   8 (16)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3116-1001 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 2 (3)
3116-1002 จุลชีววิทยา 2 (3)
3116-1003 พยาธิวิทยาทั่วไป 2 (2)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3116-2001 กายวิภาคของดวงตา 2 (3)
3116-2002 สรีรวิทยาของดวงตา  1 2 (3)
3116-2003 สรีรวิทยาของดวงตา  2 2 (3)
3116-2004 ทัศนศาสตร  1 2 (3)
3116-2005 ทัศนศาสตร  2 2 (3)
3116-2006 การมองเห็นสองตาและการรวมภาพ 2 (3)
3116-2007 พื้นฐานการตรวจวัดสายตา 3 (4)
3116-2008 พยาธิวิทยาของดวงตา 3 (4)
3116-2009 การวัดสายตาโดยวิธีซับเจกทีฟ 3 (4)
3116-2010 เลนสสัมผัส 3 (4)
3116-2011 การพัฒนาของการมองเห็น 2 (2)
3116-2012 ระบบประสาทของการมองเห็น 2 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 23 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3116-2101 ความผิดปกติของดวงตา 2 (2)
3116-2102 การใชเรติโนสโคป 3 (4)
3116-2103 การใชเครื่องมือตรวจสอบดวงตา 2 (3)
3116-2104 สุขลักษณะของดวงตา 2 (2)
3116-2105 จิตวิทยาการมองเห็น 2 (2)
3116-2106 การบริหารและการจัดการงานแวนตา 3 (4)
3116-2107 การใชออพธัลโมสโคป 3 (4)
3116-2108 ทัศนูปกรณ 3 (4)
3116-2109 การตกแตงภายในรานแวนตา 3 (4)
3116-2111 วิทยาการกาวหนางานแวนตาและเลนส 2 (2)
3116-4101 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  1 6 (*)
3116-4102 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  2 6 (*)
3116-4103 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  3 6 (*)
3116-4104 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  4 6 (*)
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สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3116-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาค

เรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3116-0001 งานเทคนิคเลนส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมี ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของเลนสทรงกลม  เลนสทรงกระบอก  เลนส

ทรงกลมผสมทรงกระบอก  เลนสกําลังสงู  ปริซึม  เลนสสองช้ัน  เลนสสามชั้น  และเลนส
หลายช้ันไรรอยตอ

2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบชนิดของเลนส  วัดความโคงของผิวเลนส  วัดกําลังของเลนสแปลงคา
กําลังของเลนสทรงกลมผสมทรงกระบอก  แปลงคากําลังท่ีผิวของเลนสทรงกระบอก

3. เพ่ือใหสามารถออกแบบรูปรางเลนสท่ีทําใหเกิดภาพ  ซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง ลักษณะ สมบัติและการใชงานของเลนสในงานแวนตา
2. ตรวจสอบชนิดของเลนส
3. ออกแบบรูปรางเลนสใหมีคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก เลนสทรงกลม

ผสมทรงกระบอก  เลนสกําลังสงู ปริซึม เลนสสองช้ัน เลนสสามช้ัน และเลนสหลายชั้นไรรอยตอ การวัดความ
โคงของผิวเลนส การจัดกําลังเลนสและปริซึม การตรวจสอบโครงสรางของเลนส  การแปลงคากําลังของเลนส
ทรงกลมผสมทรงกระบอก การเกิดความคลาด วิธีการแกไขความคลาดการออกแบบรูปรางของเลนสท่ีทําให
เกิดภาพซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด

3116-0002 งานประกอบแวนตา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประกอบแวนตาดวยเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก  เลนสทรง
กลมผสมทรงกระบอก และเลนสหลายชั้น

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการประกอบเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก เลนสทรงกลมผสมทรง
กระบอกและเลนสหลายช้ัน  เขากับกรอบโลหะ  กรอบพลาสติกและกรอบชนิดพิเศษ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการประกอบแวนตาดวยเลนสชนิดตางๆ
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2. ประกอบเลนสทรงกลม  เลนสทรงกระบอก  เลนสทรงกลมผสมทรงกระบอกและเลนสหลายช้ัน 
เขากับกรอบโลหะ กรอบพลาสติก  และกรอบพิเศษ

3. ตรวจสอบคุณภาพของแวนตาหลังการประกอบเสร็จ
4. ปรับแตงแวนตาหลังจากการประกอบเสร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก เลนสทรงกลมผสมทรง

กระบอก เลนสสองช้ันและเลนสหลายช้ันไรรอยตอเขากับกรอบโลหะ  กรอบพลาสติกและกรอบพิเศษ  การ
ยอมสีเลนสแวนตา การตรวจสอบจุดศูนยกลางและกําลังของเลนส การกําหนดแนวแกนของเลนสสําหรับแก
ไขสายตาเอียง ตําแหนงเซกเมนตของเลนสสองช้ัน ตําแหนงสําหรับใชมองไกล และมองใกลของเลนสหลาย
ชั้นไรรอยตอ  การปรับแตงแวนตาหลังจากประกอบเลนสเรียบรอยแลว

3116-0003 งานเลือกกรอบแวนตาและเลนส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกกรอบแวนตาและเลนส
2. เพ่ือใหสามารถเลือกกรอบแวนตาใหเหมาะสมกับใบหนา รสนิยมและบุคลิกภาพ
3. เพ่ือใหสามารถเลือกเลนสใหเหมาะสมกับอายุ อาชีพ และสายตาของลูกคา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีตและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกกรอบแวนตาและเลนส
2. เลือกกรอบแวนตาใหเหมาะสมกับรูปแบบของใบหนา รสนิยมและบุคลิกภาพ
3. เลือกเลนสใหเหมาะสมกับอายุ อาชีพ และสายตาของลูกคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกกรอบแวนตาใหเหมาะสมกับรูปแบบของใบหนา รสนิยมและ

บุคลิก  กรอบแวนตาและรูปรางของใบหนา สวนประกอบของกรอบแวนตา ระบบการวัดกรอบแวนตา ชนิด
และสมบัติของเลนสในงานแวนตา การตรวจสอบเลนสท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหขอดี ขอเสียของเลนสแตละชนิด
ในการนําไปใชงาน  การเลือกเลนสใหเหมาะสมกับอายุ อาชีพ ของสายตาของลูกคา

3116-0004 งานซอมแซมและดัดกรอบแวนตา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการซอมและดดักรอบแวนตา
2. เพ่ือใหสามารถดัดกรอบแวนตาใหเหมาะสมตรงตามความตองการของลูกคา
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3. เพ่ือใหสามารถซอมสวนตางๆ ของกรอบแวนตาท่ีชํารุดและตรวจสอบคุณภาพกรอบแวนตาหลัง
การซอมและดัดกรอบ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ  รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการซอมและดดักรอบแวนตา
2. ซอมและดัดกรอบแวนตาใหเหมาะสมตรงตามความตองการของลูกคา
3. ตรวจสอบคุณภาพของกรอบแวนตาหลังการซอมและดัดกรอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือในการซอมและดัดกรอบแวนตา การปรับความกวางของขา

แวน  การดัดเพ่ือปรับมุมของขาแวน การดัดบานพับท่ีขาแวนเพ่ือเพ่ิมหรือลดมุมของหนาแวน การดัดแปนจมูก
เพ่ือปรับหนาแวนใหเหมาะสมกับใบหนา การดดัสะพานจมูกของกรอบแวนการดัดโคงปลายขาแวน การตัด
ปลายกานขาแวนตาเพ่ือลดความยาวของขาแวน การเคลือบพลาสติกขาแวน เพ่ือปองกันการกัดกรกอน การ
ซอมสวนตางๆ ของกรอบแวนตาท่ีชํารุด  การตรวจสอบคุณภาพกรอบแวนตาหลังการซอมและดัดกรอบ

3116-1001 กายวิภาคและสรรีวิทยาของมนุษย 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางของรางการมนุษย  องคประกอบ โครงสรางและการ
พัฒนาการของเซลสและเน้ือเย่ือตาง ๆ การทํางานของระบบประสาทระบบการทํางานของระบบ
กลามเน้ือ ระบบการไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบตอมไรทอ ระบบอวัยวะความรูสึก

2. เพ่ือใหมีความสามารถอธิบายลักษณะการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายของมนุษยและ
ระบบประสาทท่ีเก่ียวของกับการมองเห็น

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอสัมมาชีพ  มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในวิชาท่ีเรียน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของโครงสรางของรางกายมนุษย
2. เขาใจหลักการทํางานของโครงสรางองคประกอบและพัฒนาการของเซลลและเน้ือเย่ือของราง
กาย

3. เขาใจหลักการทํางานของระบบกลามเน้ือ  ระบบประสาท  ระบบไหลเวียน  ระบบหายใจระบบ
ตอมไรทอ  ระบบอวัยวะรับความรูสึก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของโครงสรางรางกายมนุษย กายวิภาคของเซลล โครงสรางของเน้ือเย่ือ การเกิด

และการพัฒนาการของเซลลและเน้ือเยื่อตาง ๆ การทํางานของระบบประสาทท่ีเก่ียวของกับการมองเห็น  
ระบบกลามเน้ือ ระบบไหลเวียนของโลหิตภายในรางกาย ระบบหายใจ ระบบตอมไรทอ ระบบอวัยวะรับ
ความรูสึก
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3116-1002 จุลชีววิทยา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะโครงสราง วงจรชีวิตของจุลินทรีย
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหผลของเช้ือจุลนทรียท่ีมีผลตอการมองเห็น
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง วงจรชีวิตและการแพรเช้ือของจุลินทรียท่ีมีผลตอการมองเห็น
2. ใชงานกลองจุลทรรศนศึกษาโครงสรางวงจรชีวิตของจุลินทรีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะโครงสราง วงจรชีวิตและการแพรเชื้อของจุลินทรีย โดยเนนการ

ศึกษาเชือ้จุลินทรีย ซ่ึงมีผลกับอวัยวะท่ีใชในการมองเห็น การใชงานกลองจุลทรรศนเพ่ือศึกษาเช้ือจุลินทรีย

3116-1003 พยาธิวิทยาท่ัวไป 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง ของเน้ือเย่ือและอวัยวะ เน่ืองจากการติดเช้ือและการ
สัมผัสสารเคมี

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเน้ือเย่ือได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเปล่ียนแปลงของเน้ือเย่ือและอวัยวะเน่ืองจากการติดเชือ้และการสัมผัสสารเคมี
2. จําแนกการเปล่ียนแปลงของเน้ือเย่ือ
3. จําแนกการผิดปกติของเน้ือเย่ือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเปล่ียนแปลงของเน้ือเย่ือและอวัยวะ ความผิดปกติอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของ

เน้ือเย่ือ และอวัยวะซ่ึงเปนผลมาจากการติดเช้ือและการสัมผัสกับสารมีพิษตาง ๆ

3116-2001 กายวิภาคของดวงตา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบของลูกนัยนตาองคประกอบท่ีเก่ียวของกับ
การมองเห็น และการพัฒนาการของเลนสตาในตัวออน

2. .เพ่ือใหสามารถใชกลองจุลทรรศนตรวจสอบโครงสรางและองคประกอบของดวงตา
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3. เพื่อใหมีกิจนิสัยมีความประณีตรอบคอบในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของโครงสรางและองคประกอบของดวงตา
2. เขาใจหลักการทํางานของระบบประสาทท่ีเก่ียวของการมองเห็น
3. เขาใจหลักการพ้ืนฐานและองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการมองเห็น
4. เขาใจหลักขององคประกอบทางดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการมองเห็น
5. วิเคราะหการมองเห็นสองตา
6. ใชกลองจุลทรรศนตรวจสอบโครงสรางและองคประกอบของดวงตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง สวนประกอบ และเน้ือเย่ืออวัยวะท่ีใชในการมองเห็นศึกษาราย

ละเอียดถึงสวนประกอบของลูกนัยนตาสัตว โดยการผาชิ้นสวนของตาสัตว แลวศึกษาดวยตาเปลาและใชกลอง
จุลทรรศน  ศึกษาการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเลนสในตัวออน

3116-2002 สรรีวิทยาของดวงตา  1 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจพ้ืนฐานการมองเห็น องคประกอบของการมองเห็น หลักการของทฤษฎีการ
ปรับสายตา คุณสมบัติและหนาท่ีของกระจกตา รูมานตา เลนสตาการปรับสายตาเพ่ือมองระยะ 
(Accommodation)

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกประกอบท่ีเก่ียวกับการมองเห็น  การมองภาพระยะตาง ๆ การปรับสายตา  
รวมท้ังหนาท่ีการทํางานของระบบตาง ๆ ของลูกนัยนตา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยมีความประณีต  ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของการปรับภาพของเลนสตาและการเบนเขาหากันของดวงตา
2. เขาใจหลักการความสัมพันธของการปรับภาพของเลนสตากับการเบนเขาหากันของดวงตาขั้น
ตอนการหาปริมาณและความสามารถของการปรับภาพของเลนสตา

3. เตรียมอุปกรณทดสอบหาปริมาณและความสามารถของการปรับภาพของเลนสตา
4. ทดสอบหาปริมาณและความสามารถของการปรับภาพของเลนสตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการมองเห็น พ้ืนฐานกายวิภาคของดวงตาซึ่ง

สัมพันธกับการทํางานของดวงตา ศึกษาแสงท่ีมีความสัมพันธกับการมองเห็น การปรับสายตาเพ่ือมองระยะ
ตางๆ (Accommodation) ทฤษฎีของการปรับสายตา การทํางานและการเปล่ียนแปลงระหวางการปรับสายตา  
การปรับความไวในการปรับแสงใหเหมาะสม (Retinal  adaptation) กับการมองเห็นในเวลากลางวันและกลาง
คืน Visual  path  way ของการมองเห็น
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3116-2003 สรรีวิทยาของดวงตา  2 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและกฎเกณฑของการรับรูความรูสึกตาง ๆสามารถแบงสภาวะของ
สายตาซ่ึงเกิดจากกรรมพันธุ อาการผิดปกติของลูกนัยนตา การพัฒนาการและการเล่ือมของการ
รับรู การมองเห็นสี การทดสอบ การมองเห็นสี การเคล่ือนไหวของลูกนัยนตา

2. เพ่ือใหสามารถทดสอบการมองเห็นสองตาการมองเห็นสี การเคล่ือนไหวของลูกนัยนตา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะสภาวะความผิดปกติของสายตาท่ีเกิดจากกรรมพันธุ
2. เขาใจหลักการพัฒนาการของลูกนัยนตาและการเส่ือมของลูกนัยนตา
3. เขาใจลักษณะความผิดปกติของการมองเห็นสี
4. เตรียมอุปกรณทดสอบหาความผิดปกติของตาบอดสี
5. ทดสอบหาความผิดปกติของตาบอดสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ และกฎของการรับรูความรูสึก สภาวะของสายตาและอาคารซึ่งเกิด

จากกรรมพันธุ การพัฒนาการของลูกนัยนตาและการเสื่อมของลูกนัยนตา ซ่ึงเก่ียวของกับการรับรูความรูสึก  
และ positive - image ทฤษฎีการมองเห็นสีและการทดสอบ การเคล่ือนไหวของตา เตรียมเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการ
รับความรูสึกในการมองเห็น

3116-2004 ทัศนศาสตร  1 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของแสง  การแผและความเร็วของแสง การหักเห
ของแสง การสะทอนของแสง การกระจายของแสง ความคลาด และหลักการของทัศนูปกรณ

2. เพ่ือใหสามารถทดลอง  ทดสอบสมบัติของแสง การหักเหของแสงท่ีผิวรอบและผิวโคงเลนส  
และระบบเลนส  การสะทองแสงที่กระจกเงารอบและกระจกเงาโคงการกระจายของแสง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจสมบัติของแสงท่ีเก่ียวของกับการแผและความเร็วของแสง การหักเหของแสง การสะทอน
ของแสง การกระจายของแสง ความคลาดและหลักการของทัศนุปกรณ

2. ทดลองสมบัติของแสงท่ีเก่ียวกับการแผและความเร็วของแสง  การหักเหของแสง การสะทอน
ของแสง การกระจายของแสง ความคลาด

3. ออกแบบเลนสและระบบเลนสเพ่ือใชในทัศนุปกรณ
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4. ออกแบบทัศนุปกรณพ้ืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติของแสง การแผและความเร็วของแสง การหักเหท่ีผิวราบและผิวโคง  
เลนสบางและระบบเลนส การสะทอนแสงท่ีกระจกเงาราบและกระจกเงาโคง การกระจายของแสงและสี  
ความคลาด  หลักการของทัศนุปกรณตาง ๆ

3116-2005 ทัศนศาสตร  2 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการสองสวาง คล่ืนแสง โพลาไรเซชั่น การแทรกสอด การเล้ียวเบน  
โครงสรางอะตอม สเปคตรัม แหลงกําเนิดแสง และแสงเลเซอร

2. เพ่ือใหสามารถทดลองเก่ียวกับการสองสวาง คลื่นแสง โพลาไรเชชั่น การแทรกสอด การเล้ียว
เบน โครงสรางอะตอม สเปคตรัม แหลงกําเนิดแสงและแสงเลเซอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจเก่ียวกับการสองสวาง คล่ืนแสง โพลาไรเชชั่น การแทรกสอด การเล้ียวเบน โครงสราง
อะตอม สเปคตรัม แหลงกําเนิดแสงและแสงเลเซอร

2. ทดลองการสองสวางคล่ืนแสง โพลาไรเชชั่น การแทรกสอด การเล้ียวเบน โครงสรางอะตอม  
สเปคตรัม แหลงกําเนิดแสงและแสงเลเซอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสองสวาง คล่ืนแสง โพลาไรเชชั่น การแทรกสอด การเลี้ยวเบนโครง

สรางอะตอม สเปคตรัม แหลงกําเนินแสงและแสงเลเซอร

3116-2006 การมองเห็นสองตาและการรวมภาพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานระบบประสาทท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของลูกตาและความ
บกพรองของการทํางานของกลามเน้ือนอกลูกตา

2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ วิเคราะหการทํางานและความผิดปกติของกลามเน้ือนอกลูกตา
3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการมองเห็นของระบบ  binocular  function
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของกลามเน้ือนอกลูกตา
2. ตรวจสอบความผิดปกติของกลามเน้ือนอกลูกตาโดยวิธี  cover-uncover  test  และ four dot’ test
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานของกลามเน้ือนอกลูกตา การเคล่ือนไหวของลูกตา เพ่ือปรับภาพท่ี

เห็นดวยตาท้ังสองขางรวมเปนภาพเดียวกัน ขอบกพรองของการทํางานของกลามเน้ือนอกลูกตาและความผิด
ปกติของระบบ binocular function ซ่ึงทําใหภาพไมรวมกัน การตรวจสอบความผิดปกติของกลามเน้ือนอกลูก
ตาดวยวิธีการตาง ๆ  cover–uncover test และ word  four dot’s  test

3116-2007 พ้ืนฐานการตรวจวัดสายตา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับสภาวะของสายตาส้ัน สายตายาว สายตาเอียง และสายตาผูสูงอายุ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบสายตาส้ัน สายตายาว สายตาเอียง และสายตาผูสูงอายุ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบสายตาแบบตาง ๆ
2. ตรวจสอบสายตาส้ัน สายตายาว สายตาเอียง และสายตาผูสูงอายุ
3. ทดสอบการใชเคร่ืองมือตรวจสายตาข้ันพ้ืนฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสภาวะของสายตาปกติ  สายตาสั้น  สายตายาว  สายตาเอียง และสายตาผูสูง

อายุ ศึกษาเก่ียวกับอาการ การแกไขสายตาผิดปกติซ่ึงเกิดจากรรมพันธุ รวมท้ังศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและวิธีการ
ทดสอบการมองเห็นแบบตางๆ โดยการหาตัวแปรซึ่งมีผลตอการมองเห็น ศึกษาการใชเลนสและปริซึมหรือ
เครื่องมืออ่ืนๆ ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณและความสามารถ ศักยภาพของการปรับภาพและเลนสตา 
(Accommodation) และการเบนเขาหากันของดวงตา (convergence pattern) การวัดระยะหางของรูมานตา 
(P.D.)

3116-2008 พยาธิวิทยาของดวงตา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับความผิดปกติในโครงสรางของดวงตาเน่ืองจากเช้ือโรค
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหชนิดของโรคท่ีทําใหการมองเห็นเสียไป
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะของโรคและเชื้อโรคที่มีผลตอความสามารถในการมองเห็น
2. จําแนกพยาธิสภาพของดวงตาซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความผิดปกติในโครงสรางตาง ๆ ของดวงตาท่ีมีการติดเช้ือ ซ่ึงทําใหการมอง

เห็นของคนไขเสียไป โดยเนนโรคหรือเช้ือโรคท่ีมีผลตอความสามารถในการมองเห็น และการเคลื่อนไหวของ
ดวงตาหรือทําใหเกิดความผิดปกติของสายตาเพ่ิมมากข้ึน

3116-2009 การวัดสายตาโดยวิธีซับเจกทีฟ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบความสามารถของการมองเห็น (V.A), (P.D) ตรวจหา  

Ocular  Dominance  ตรวจหาความผิดปกติของสายตาออกจากโรคตาดวย Pinhole
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบความผิดปกติของสายตาส้ัน  สายตายาว  สายตาเอียงสายตา
ผูสูงอาย ุโดยวิธี  Subjective  การบันทึกผลและประเมินคาสายตา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. ทดสอบการวัดคา V.A , P.D การตรวจหา Ocular Dominance แยกความผิดปกติของ นัยนตา  
Pinhole

2. ทดสอบการตรวจวัดสายตาสัน้ สายตายาว สายตาเอียง สายตาผูสูงอายุ
3. ทดสอบการบันทึกและประเมินผลคาสายตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับ Visual acuity , Ocular Dominance และ Pinhole vision การวัด P.D.  

ศึกษาหลักการวิธีการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ของการตรวจสอบสายตาแบบ Subjective  โดยทดสอบท่ีละ
ข้ันและพรอมกันท้ัง 2  ขาง เพื่อหาคาความผิดปกติของสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง การหากําลังเลนส  
โดยวิธี Fogging  การบันทึกรายละเอียดการประเมินคา

3116-2010 เลนสสัมผัส 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสราง ชนิดและคุณสมบัติ การออกแบบเลนสสัมผัสไดเหมาะสมกับ
กระจกตาดาํ

2. เพ่ือใหสามารถใส-ถอด และดูแลรักษาเลนสสัมผัส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักของโครงสรางเลนสสัมผัส และความสัมพันธระหวางเลนสสัมผัสกับกระจกตาดํา
2. จําแนกชนิดและคุณสมบัติของเลนสสัมผัส
3. วัดความโคงและขนาดเสนผาศูนยกลางของกระจกตาดําและปริมาณนํ้าตา
4. วิเคราะหความโคงและขนาดเสนผาศูนยกลางของกระจกตาดํา และปริมาณนํ้าตา
5. เลือกใชเลนสสัมผัสใหเหมาะสมกับสภาพของกระจกตาดํา
6. ใส-ถอดเลนสสัมผัส
7. ดูแลรักษาเลนสสัมผัสและการเลือกใชนํ้ายาเลนสสัมผัสไดอยางถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง ชนิด และคุณสมบัติ การออกแบบเลนสสัมผัสไดอยางเหมาะสม

กับกระจกตาดํา พิจารณาความเหมาะสมของเลนสสัมผัส การเลือกใชเลนสสัมผัส วิธีการตรวจสอบเลนส
สัมผัส การเลือกใชนํ้ายาเลนสสัมผัส วิธีการใส-ถอดเลนสสัมผัสไดอยางถูกตอง

3116-2011 การพฒันาของการมองเห็น 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการเจริญเติบโตของดวงตา และการพัฒนาการมองเห็น
2. เพ่ือใหมีความสามารถประเมินความสามารถของการมองเห็นของบุคคลอายุตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานและองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการมองเห็น
2. เขาใจหลักการเจริญเติบโตของลูกนัยนตา
3. วิเคราะหการมองเห็นของดวงตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเจริญเติบโตของดวงตา และการพัฒนาของจอรับภาพ องคประกอบของการมองเห็นของ

ระบบประสาทสวนกลาง การพัฒนานิสัยของการมอง และผลของการมองเห็นไมสมบูรณ

3116-2012 ระบบประสาทของการมองเห็น 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบประสาทพยาธิสภาพของการมองเห็น และความเคล่ือนไหวลูกตา
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกความผิดปกติของดวงตา และการมองเห็นท่ีเก่ียวของกับระบบประสาท
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบประสาทท่ีเก่ียวของกับการมองเห็นของการเคล่ือนไหวลูกตา
2. จําแนกความผิดปกติของดวงตาของการมองเต็มท่ีเก่ียวของกับระบบประสาท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบประสาทพยาธิสภาพของจอรับภาพ  ลานสายตา optic nerve, optic Chiasm, optic tract, 

latarat geniculate body, visual cortex และ visual reflexes การเคล่ือนไหวของลูกตา

3116-2101 ความผิดปกติของดวงตา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับความผิดปกติของสายตาท่ีทําใหความสามารถในการมองเห็น (V.A) 

ลดลง
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความผิดปกติของสายตา เน่ืองจากกรรมพันธุและอาการเจ็บปวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับความผิดปกติของสายตาท่ีทําใหความสามารถในการมองเห็น (V.A) ลดลง
2. วิเคราะหสาเหตุของความผิดปกติของสายตา เน่ืองจากกรรมพันธุและสาเหตุอ่ืน ๆ
3. จําแนกสาเหตุของความผิดปกติของสายตาท่ีทําใหความสามารถในการมองเห็น (V.A) ลดลง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของความผิดปกติของสายตา เน่ืองจากกรรมพันธุและอาการผิดปกติจาก anopsia, 

amblyopia, migrain, nystagmus, hypertropia, low visios, aniseikonia, asthenopia และสาเหตุอ่ืนๆ ซ่ึงทําให
ความสามารถในการมองเห็น (V.A) ลดลง

3116-2102 การใชเรติโนสโคป 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ และวิธีการวัดสายตาดวยเรติโนสโคป
2. เพื่อใหสามารถใชเรติโนสโคป ตรวจสอบความผิดปกติของสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตา
เอียง และหาคาความสัมพันธของ Accommodation กับ Convergence

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของวิธีการวัดสายตาดวยเรติโนสโคป
2. ตรวจสอบความผิดปกติของสายตา ไดแก สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
3. หาคาความสัมพันธของ Accommodation กับ Convergence

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเรติโนสโคป เพ่ือหาคาความผิดปกติของสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตา

เอียง และหาคาความสัมพันธของ Accommodation กับ Convergence

3116-2103 การใชเคร่ืองมือตรวจสอบดวงตา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสราง หลักการและการทํางานของเคร่ืองมือตรวจสอบดวงตา
2. เพ่ือใหสามารถในการปฏิบัติงานและการใชเคร่ืองมือตรวจสอบสวนตางๆ ของดวงตา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง หลักการ และการทํางานของเคร่ืองมือตรวจสอบดวงตา
2. ใชเคร่ืองมือตรวจสอบดวงตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง หลักการ และการทํางานของเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบสวน

ตางๆ ของดวงตาพรอมท้ังวิเคราะหและประเมินผลท่ีไดจากการตรวจการใชเคร่ืองมือตรวจสอบดวงตา และ
การดูแลบํารุงรักษา

3116-2104 สุขลักษณะของดวงตา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการดูแล บํารุงรักษาดวงตา
2. เพ่ือใหสามารถบริหารดวงตาและปฐมพยาบาลดวงตาเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกความผิดปกติของลูกนัยนตาเน่ืองจากกรรมพันธุ
2. แนะนําวิธีการดูแลรักษา และถนอมดวงตา
3. แนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนของดวงตา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการดูแลรักษาดวงตาใหถูกสุขลักษณะ การรูจักดูแลรักษาดวงตา การถนอมดวงตาและสายตา 

การบริหารดวงตา การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนของดวงตาเม่ือดวงตาไดรับบาดเจ็บ

3116-2105 จิตวิทยาการมองเห็น 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของจิตวิทยา พฤติกรรมของมนุษยและจิตวิทยาของ

การมองเห็น
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหผลกระทบทางดานจิตวิทยาท่ีมีตอการมองเห็น
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการองคประกอบของจิตวิทยาการรับรู
2. เขาใจหลักการองคประกอบของจิตวิทยาการมองเห็นการเห็นภาพลวงตา
3. วิเคราะหผลกระทบทางดานจิตวิทยาท่ีมีตอการมองเห็น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับองคประกอบของจิตวิทยา การรับรู ความรูสึก การสังเกต การตัดสินใจ ความมีสติ การ

ไมมีสติ เชาวปญญา ความต้ังใจ ความจํา การมีเหตุผล จิตวิทยาการมองเห็น การสืบสวน และเปรียบเทียบพฤติ
กรรมท่ีสังเกตไดกับความเปนจริง หรือความคิดท่ีเกิดจากส่ิงเรา การเห็นภาพลวงตา

3116-2106 การบริหารและการจัดการงานแวนตา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและการจัดการงานแวนตา
2. เพ่ือใหสามารถบริหารและจัดการงานแวนตา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหาร และการจัดการงานแวนตา
2. จัดการดานสินทรัพยของงานแวนตา
3. จัดการดานการขายและการบริการ
4. จัดการดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานแวนตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบริการและการจัดการงานแวนตา การจัดการดานสินทรัพย การจัดการดานการขายและ

การบริการ การจัดการดานบุคลากร
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3116-2107 การใชออพธัลโมสโคป 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชออพธัลโมสโคปศษึาโครงสรางของดวงตาบริเวณ Macular
2. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดวงตาท่ีปกติและผิดปกติ
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบสายตาโดยใชออพธัลโมสโคป
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจสอบดวงตาบริเวณ macular ดวยออพธัลโมสโคป
2. ตรวจสอบสายตาดวยออพธัลโมสโคป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติเก่ียวกับการใชออพธัลโมสโคป เพ่ือศึกษาโครงสรางของดวงตาซ่ึงประกอบ

ดวย fundus, optic nerver head บริเวณ macular และเสนเลือดบนจอรับภาพเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สภาพปกติของดวงตาและสภาพผิดปกติ การตรวจสอบสายตาโดยใชออพธัลโมสโคป

3116-2108 ทัศนูปกรณ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ การทํางาน และโครงสรางของเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของกับแสงและการ
มองผานเลนส

2. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหการทํางานของทัศนูปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องฉายขามศีรษะ กลองจุลทรรศน กลองสองทาง
ไกล กลองถายรูป

2. วิเคราะหการทํางานของเครื่องฉายขามศีรษะ กลองจุลทรรศน กลองสองทางไกล กลองถายรูป
3. ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือชนิดตาง ๆ ได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการทํางาน และโครงสรางของเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติ

ของแสงและเคร่ืองมือซ่ึงประกอบดวยเลนสชนิดตาง ๆ ไดแก เครื่องฉายขามศีรษะ กลองจุลทรรศน กลองสอง
ทางไกล กลองถายรูป
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3116-2109 การตกแตงภายในรานแวนตา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการจัดตกแตงภายในรานแวนตา
2. เพ่ือใหสามารถจัดวางกรอบแวนตา อุปกรณและเครื่องมือภายในรานแวนตาไดเหมาะสม และ
สัมพันธกัน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบตามขัน้ตอน
2. เขาใจหลักขององคประกอบของการตกแตงรานแวนตา
3. จัดการออกแบบตกแตงภายในรานแวนตา และตูโชวแวนตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดตกแตงภายในอาคาร ประโยชนการใชสอย และการจัดวาง ตําแหนง

เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ความสัมพันธระหวางเน้ือท่ีของอาคารกับวัสดุ การจัดอุปกรณไฟฟาเก่ียวกับแสง เสียง 
และระบบปรับอากาศ การใชวัสดุตกแตงพ้ืน ผนัง เพดาน และภายนอก โดยสามารถเขียนรายละเอียดใหชัดเจน 
ตกแตงหนาราน ตูโชว

3116-2110 วิทยาการกาวหนางานแวนตาและเลนส 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคนควาวิทยาการสมัยใหมท่ีเก่ียวของกับงานแวนตาและเลนส
2. เพ่ือใหสามารถนําวิทยาการสมัยใหมมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการติดตาม คนควาวิทยาการกาวหนาท่ีเก่ียวของกับงานแวนตาและเลนส
2. วิทยาการสมัยใหมมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิทยาการกาวหนาท่ีเก่ียวกับ  งานแวนตาและเลนส

3116-4101 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการ การจัดการและการตกแตงรานแวนตา
2. เพ่ือใหมีความสามารถบริหาร จัดการ และการตกแตงราน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหาร การจัดการ และการตกแตงรานแวนตา
2. จัดการสินทรัพย การบริการ และบุคลากรภายในรานแวนตา
3. ตกแตงภายในรานแวนตา

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการบริหารการจัดการ ดานสินทรัพย ดานการขาย ดานการบริการ และดานบุคลากรภายในราน

แวนตา การตกแตงหนาราน และการตกแตงภายในรานแวนตา

3116-4102 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของเคร่ืองออพธัลโมสโคป และเคร่ืองมือตรวจสอบสายตา
2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองออพธัลโมสโคป และเคร่ืองตรวจสอบสายตา
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินผลท่ีไดจากการตรวจสอบสายตา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเครือ่งออพธัลโมสโคป และเคร่ืองมือตรวจสอบสายตา
2. ปฏิบัติการใชเคร่ืองออพธัลโมสโคป และเคร่ืองมือตรวจสอบสายตา

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือออพธัลโมสโคปเคร่ืองมือตรวจสอบสายตา การวิเคราะหและประเมินผลท่ีได

จากการตรวจสอบและการดูแลบํารุงรักษา เคร่ืองมือตรวจสายตา

3116-4103 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  3 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของเครือ่งมือและอุปกรณเก่ียวของกับแสงและเลนสชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ  และอุปกรณท่ีเก่ียวของกับแสงและเลนสชนิดตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับแสงและเลนสชนิดตาง ๆ
2. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับแสงและเลนสชนิดตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับแสงและเลนสชนิดตางๆ พรอมกับการดูแลบํารุง

รักษา
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3116-4104 ปฏิบัติงานชางเทคนิคแวนตาและเลนส  4 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ และวิธีการวัดสายตาดวยเรติโนสโคป
2. เพ่ือใหสามารถใชเรติโนสโคปในการตรวจสอบความผิดปกติของสายตา สายตาสั้น สายตายาว 
สายตาเอียง และหาคาความสัมพันธของ Accommodation กับConvergence

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและวิธีการวัดสายตาดวยเรติโนสโคป
2. ตรวจสอบความผิดปกติของสายตา  ไดแก  สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
3. หาคาความสัมพันธของ Accommodation กับ Convergence

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชเรติโนสโคปในการตรวจสอบความผิดปกติของสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตา

เอียง และหาคาความสัมพันธของ Accommodation กับ Convergence

3116-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช 2546    ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน
ผูชวยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดัง
ตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร    คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทาง   เทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา งาน
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี   มีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัวและสังคม    มีคุณธรรม
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพือ่ใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ปฏิบัติการดานวิชาการในหองปฏิบัติการเคม ียาง และพอลิเมอร มีทักษะในการใชและรูวิธี
การเก็บรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณการทดลองและสารเคมีในหองปฏิบัติการ

7. สามารถเตรียมวัตถุดิบยางและพอลิเมอร และปฏิบัติการ แปรรูปผลิตภัณฑในโรงงานอุต
สาหกรรมยางและพอลิเมอร

8. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ และแกไขปญหาผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
9. นําความรูที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับยางและพอลิเมอรไปประกอบอาชีพสวน
ตัว และใชเปนแนวทางในการศึกษาตอในระดับสูง

10. มีคุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพรียร ริเร่ิมสรางสรรค มีจรรยาบรรณในอาชีพ
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

                                                                

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกติ
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 26  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต )
2.4 โครงงาน/โครงการวิชาชีพ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.6 )  หรือเทียบเทา
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ไมใชสาขาวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอื่น จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
9  หนวยกิต ดังตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3123-0001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 (3)
3123-0002 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3)
3123-0003 ฟสิกสพื้นฐาน 3 (3)

รวม   9 (9)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 2 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0601 เคมีทั่วไป 4 (5)
3100-0602 เคมีอินทรียท่ัวไป 4 (5)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3122-2001 ยางธรรมชาติ 2 (2)
3122-2002 ยางสังเคราะห 2 (2)
3122-2003 สารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 2 (2)
3122-2004 กระบวนการแปรรูปยาง 3 (3)
3122-2005 ผลิตภัณฑน้ํายาง  1 3 (6)
3122-2006 ผลิตภัณฑยางแหง 1 3 (6)
3122-2007 เทคโนโลยีน้ํายาง 2 (3)
3122-2008 การทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง 3 (4)
3122-2009 การออกสูตรยาง 2 (2)
3122-2010 เคมีพอลิเมอร 4 (5)
3122-2011 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องตน 2 (2)
3122-2012 การวิเคราะหพอลิเมอร 4 (5)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3122-2101 การออกแบบผลิตภัณฑยาง 2 (2)
3122-2102 กระบวนการผลิตยางดิบ 2 (3)
3122-2103 ผลิตภัณฑน้ํายาง 2 3 (6)
3122-2104 ผลิตภัณฑยางแหง 2 3 (6)
3122-2105 มาตรฐานผลิตภัณฑยาง 2 (2)
3122-2106 โครงสรางสมบัติและการใชงานของพอลิเมอร 2 (2)
3122-2107 วัสดุพลาสติก 2 (2)
3122-2108 ผลิตภัณฑพลาสติก 3 (6)
3122-2109 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 3 (3)
3122-2110 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง 2 (4)
3122-2111 เศรษฐกจิการยาง 2 (2)
3100-0604 เคมีวิเคราะหท่ัวไป 4 (5)
3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง 3 (6)
3123-2101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3 (3)
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3123-2105 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 4 (5)
3123-2113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 3 (3)
3124-2101 เทคโนโลยีปโตรเลียม 4 (5)
3122-4101 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 1 6 (*)
3122-4102 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 2 6 (*)
3122-4103 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3 5 (*)
3122-4104 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 4 5 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ 
วิเคราะหจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงงาน  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3122-6001 โครงงาน 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3122-2001 ยางธรรมชาติ 2 (2)
( Natural  Rubber )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการไดมาของยางธรรมชาติ
2. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติ องคประกอบและการเก็บรักษานํ้ายาง
3. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการแปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขนและยางแหง
4. เพื่อใหเขาใจการเก็บรักษาน้ํายางขน คุณสมบัติของนํ้ายางขนและการทดสอบ
5. เพ่ือใหเขาใจการจัดข้ันคุณภาพของยางแหง
6. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการไดมาของยางธรรมชาต ิคุณสมบัต ิองคประกอบและการเก็บรักษานํ้ายางสด
2. วิเคราะหกระบวนการแปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขนและยางแหง
3. ระบุวิธีการเก็บรักษาน้ํายางขน คุณสมบัติของนํ้ายางขนและวิธีการทดสอบ
4. จัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง
5. สรุปคุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา การไดมาของยางธรรมชาต ิ   คุณสมบัติ องคประกอบของนํ้ายางสด   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณ

สมบัติและองคประกอบของนํ้ายางสด  การเก็บรักษานํ้ายางสด   กระบวนการแปรรูปนํ้ายางสด เปนนํ้ายางขน  
การเก็บรักษานํ้ายางขน  คุณสมบัติของนํ้ายางขนและวิธีการทดสอบ  กระบวนการแปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายาง
แหง  เชน ยางแผนผ่ึงแหง  ยางแผนรมควัน  ยางแทง  ตลอดจนยางธรรมชาติชนิดพิเศษอื่นๆ การจัดชั้นคุณภาพ
ของยางแผนรมควันและยางแทง  คุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน

3122-2002 ยางสังเคราะห 2 (2)
(Synthetic Rubber )

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความหมาย ประเภท และชนิดของยางสังเคราะห
2. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตยางสังเคราะห
3. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติและการใชงานของยางสังเคราะห
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมาย ประเภท และชนิดของยางสังเคราะห
2. แยกประเภท ชนิดของยางสังเคราะห
3. วิเคราะหกระบวนการผลิตยางสังเคราะห
4. สรุปคุณสมบัติและการใชงานของยางสังเคราะห

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมาย ประเภท ชนิดของยางสังเคราะห กระบวนการผลิตยางสังเคราะหแตละชนิด ไดแก 

ยางสไตรีนบิวทาไดอีน ยางบิวทาไดอีน ยางเอทธิลีน/โพรพิลีน ยางไนไตรล ยางบิวไทล ยางคลอโรพรีน ยาง
คลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทธิลีน ยางฟลูออโรคารบอน ยางซิลิโคน ยางพอลิยูรีเทน และอ่ืนๆ

3122-2003 สารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลติภัณฑยาง 2 (2)
(Additives for Rubber )

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถแยกประเภท ชนิดของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2. เพื่อใหเขาใจหนาที่ของสารเคมีแตละประเภท แตละชนิด
3. เพ่ือใหเขาใจการเก็บรักษาและความปลอดภัยในการใชสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิต
ภัณฑยาง

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา

1. แยกประเภท ชนิดของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2. วิเคราะหหนาที่ของสารเคมีแตละประเภท แตละชนิดที่ใชในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
3. กําหนดปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานผลิตภัณฑยาง
4. ใชและเก็บรักษาสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประเภท ชนิด หนาท่ี ปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําไปใชงาน การเก็บรกัษาและความปลอดภัย

ในการใชงานของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ไดแก พลาสติไซเซอร (Plasticizers)สารทํา
ใหเกิดการคงรูป(Vulcanizing agents) สารเรงปฏิกิริยาการคงรูป(Accelerators) สารกระตุนปฏิกิริยาการคงรูป
(Activators) สารตัวเติม(Fillers) สารปองกันการเสื่อมสภาพของยาง(Stabilizers) สารหนวง  และสารอ่ืนๆ

3122-2004 กระบวนการแปรรูปยาง 3 (3)
(Rubber Processing )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจประวัติอุตสาหกรรมยาง
2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานเครื่องผสมยาง
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3. เพ่ือใหเขาใจการผสมยาง
4. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑ โดยวิธีการฉีด วิธีการอัด วิธีการรีดแผนยาง
และการอัดรีดขึ้นรูป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งบดผสมยาง
2. วิเคราะหข้ันตอนการผสมยาง
3. วิเคราะหกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑโดยวิธีการอัด วิธีการฉีด วิธีการรีดแผนยาง และวิธี
การอัดรีดขึ้นรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติอุตสาหกรรมยาง เคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกล้ิง (Two Roll Mills) เครื่องผสมยาง

แบบปด (Internal Mixer)เคร่ืองตัดกอนยาง การบดยาง การผสมยางกับสารเคมี กระบวนการแปรรูปยางเปน
ผลิตภัณฑโดยใชเคร่ืองอัด(Compressor) เคร่ืองฉีดยาง(Injector) เครื่องรีดแผนยาง(Calender)และเครื่องอัดรีด
ขึ้นรูป(Extruder)

3122-2005 ผลิตภัณฑนํ้ายาง 1 3 (6)
(Latex Products 1 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถเตรียมสารเคมีสําหรับงานผลิตภัณฑจากน้ํายาง
2. เพื่อใหสามารถเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี
3. เพ่ือใหสามารถทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี
4. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง และ
ประเภทยางยืด

5. เพ่ือใหสามารถทําผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
2. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี
3. ทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี
4. วิเคราะหกระบวนการผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง และประเภท
ยางยืด

5. ทําผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทจุมแบบพิมพและประเภทฟองยาง



สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

89

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานผลิตภัณฑจากนํ้ายาง การเตรียมน้ํายางผสมสาร

เคมี การทดสอบนํ้ายางผสมสารเคม ี กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทจุมแบบพิมพ (Dipping) 
ประเภทฟองยาง และประเภทยางยืด การทําผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง

3122-2006 ผลิตภัณฑยางแหง 1 3 (6)
(Rubber Products 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
3. เพ่ือใหสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัด และวิธีการฉีด ท้ังชนิดผลิตภัณฑยางติดโลหะ
และไมติดโลหะ

4. เพื่อใหสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการรีดแผนยาง และวิธีการอัดรีดข้ึนรูป
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง
2. เตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
3. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัด และวิธีการฉีด ท้ังชนิดผลิตภัณฑยางติดโลหะ และไมติด
โลหะ

4. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการรีดแผนยางและวิธีการอัดรีดข้ึนรูป
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง การเตรียมยางผสมสารเคมีและการ
ทดสอบยางผสมสารเคมี การขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัด(Compression) และวิธีการฉีด(Injection)ท้ัง
ชนิดผลิตภัณฑยางติดโลหะและไมติดโลหะ การขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการรีดแผนยาง(Calendering) และ
วิธีการอัดรีดขึ้นรูป(Extrusion)

3122-2007 เทคโนโลยีนํ้ายาง 2 (3)
(Latex Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของน้ํายางขน ความเสถียรภาพของน้ํายาง สารเคมีที่
ใชสําหรับน้ํายาง วิธีการเก็บรกัษา และการทดสอบคุณภาพของนํ้ายาง

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณภาพของน้ํายาง โดยสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ และวิเคราะหผล
การทดสอบ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีแบบแผน  รอบคอบและปลอดภัย และมีจริยธรรมในงาน
อาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของน้ํายางขน
2. ทดสอบคุณภาพของนํ้ายางโดยสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ
3. วิเคราะหผลการทดสอบคุณภาพน้ํายางและนําขอมูลไปประยุกตใชงาน
4. อานและตีความหมายใบรับรองคุณภาพของน้ํายาง
5. วางแผนการทดสอบ ทําการทดลองดวยความระมัดระวัง สังเกตผลการทดลอง และรายงานผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของนํ้ายางขน วิธีการเก็บรักษาน้ํายาง ความเสถียรภาพของนํ้า

ยาง สารเคมีที่ใชสําหรับน้ํายาง ทดสอบคุณภาพของนํ้ายาง เชน การหาปริมาณเน้ือยางแหง (Dry Rubber 
Content) , ปริมาณของแข็งในนํ้ายาง ( Total Solid Content) , สวนของแข็งท่ีไมใชเน้ือยาง (Non-rubber 
Content) ปริมาณกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acids), ความหนืด (Viscosity)ความเสถียรภาพทางกลของ
น้ํายาง (Mechanical Stability Time) ,คาความเปนดาง (Alkalinity) ,คา KOH number

3122-2008 การทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง 3 (4)
(Physical Testing of Rubber and Rubber Products)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการทดสอบยางดิบ และวิธีการทดสอบผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบยางดิบและผลิตภัณฑยาง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีแบบแผน  รอบคอบและปลอดภัย และมีจริยธรรมในงาน
อาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการทดสอบยางดิบและวิธีการทดสอบผลิตภัณฑยาง
2. ทดสอบยางดิบ
3. ทดสอบผลิตภัณฑยาง
4. สรุปและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทดสอบยางดิบ เชน การทดสอบหาคาความออนตัวของยาง(Plasticity) การ

ทดสอบคาความหนืดมูนน่ีของยาง(Mooney Viscosity) การทดสอบยางผสมสารเคมีกอนการวัลคาไนซ เชน 
การทดสอบชวงเวลาสุกของยาง(Cure Time) การทดสอบผลิตภณัฑยางหรือการทดสอบยางวัลคาไนซ เชน การ
ทดสอบของคาความแข็งของยาง(Hardness) การทดสอบคาความตานทานตอการสึกหรอ(Abrasion Test) การ
ทดสอบสมบัติยางดานการดึง (Tensile Test) การทดสอบหาคาการจัดตัวเน่ืองจากแรงอัด การทดสอบความทน
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ทานตอโอโซน การทดสอบการทนทานตอการบวมพองในของเหลว และอื่นๆ ตามมาตรฐานของยางและผลิต
ภัณฑยาง

3122-2009 การออกสูตรยาง 2 (2)
(Rubber Formulation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง
2. เพื่อใหเขาใจความหมายของสูตรยาง
3. เพ่ือใหเปาหมายของการออกสูตรยาง
4. เพ่ือใหสามารถออกสูตรยาง
5. เพื่อใหสามารถคํานวณหาความหนาแนนและคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีแบบแผน  รอบคอบและปลอดภัย และมีจริยธรรมในงาน
อาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจขั้นตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง สูตรยาง และการออกสูตรยาง
2. ออกสูตรยางใหตรงตามเปาหมาย
3. คํานวณหาความหนาแนนและคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ข้ันตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง ตัวอยางสูตรยาง และความหมายของสูตรยาง เปาหมาย

ของการออกสูตรยาง การออกสูตรยางใหไดมาตรฐานหรือใหมีคุณสมบัติตรงตามการใชงาน การออกสูตรยาง
ใหสามารถแปรรูปได การออกสูตรยางใหสามารถลดตนทุนใหมีราคาผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันในตลาดได 
และแกปญหาเฉพาะหนาได วิธีการคํานวณคาความหนาแนนและการคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง

3122-2010 เคมีพอลิเมอร 4 (5)
(Polymer Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1 เพื่อใหเขาใจลักษณะของสารพอลิเมอร  ชนิดของพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุล ความ
สัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติและการใชงานของพอลิเมอร

2 เพ่ือใหเขาใจปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัวรวม รวมท้ังกระบวนการ
สังเคราะหพอลิเมอร

3 เพ่ือใหสามารถสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4 เพ่ือใหสามารถทดสอบพอลิเมอร
5 เพ่ือใหมีความรอบคอบในการทํางาน อยางมีระบบแบบแผนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตน
เองและผูอ่ืน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะและชนิดของสารพอลิเมอร
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
3. สังเคราะหพอลิเมอรโดยใชปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4. สังเคราะหพอลิเมอรโดยใชกระบวนการสังเคราะห เชนแบบบลัคและแบบสารละลาย
5. ทดสอบสมบัติของพอลิเมอร
6. วางแผนการทํางาน จัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบัติ ลักษณะสารพอลิเมอร การจําแนกชนิด โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร 

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน แบบควบแนนและแบบรวมตัว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร การหาน้ําหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร ลักษณะของโคพอลิเมอร  ประโยชนการใชงานของเทอรโมพลาสติกและเทอรโมเซท 
การสังเคราะหพอลิเมอร เชน แบบควบแนนและแบบรวมตัว การจําแนกชนิดของพอลิเมอร การทดสอบสมบัติ
ของพอลิเมอร เชน การทดสอบการทนตอแรงดึง การหาคาดัชนีการไหล การทดสอบการทนตอแรงกระแทก 
และอ่ืนๆ

3122-2011 เทคโนโลยีพลาสติกเบ้ืองตน 2 (2)
(Introduction to Plastic Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะและสมบัติของเม็ดพลาสติก
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการเตรียมเม็ดพลาสติกกับสารเคมี ข้ันตอนการผลิตงานพลาสติก และลักษณะ
ของผลิตภัณฑ

3. เพ่ือใหเขาใจการทํางานของเคร่ืองมือท่ีใชในการผลิตงานพลาสติก
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ขยัน หม่ันเพียร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะและสมบัติของเม็ดพลาสติก
2. วิเคราะหกรรมวิธีผสมเม็ดพลาสติกกับสารเคมี กรรมวิธีการผลิตงานพลาสติก และลักษณะของ
ผลิตภัณฑ

3. วิเคราะหหลักการทํางาน และสวนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใชในการผลิตงานพลาสติก
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา สมบัติและลักษณะของเม็ดพลาสติก การเตรียมเม็ดพลาสติกและสารเคมี  กรรมวิธีการผลิตงาน
พลาสติก เชน งานรีด (Calendering) งานอัดรีดข้ึนรูป (Extrusion) งานฉีดเปาพลาสติก (Injection Blow 
Molding) งานฉีดพลาสติก (Injection Molding) งานอัด (Compression Molding) การทําไฟเบอรกลาส
(Fiberglass) และลักษณะของตัวอยางของผลิตภัณฑ
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3122-2012 การวิเคราะหพอลิเมอร 4 (5)
(Polymer Characterization)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร (Polymer Characterization) และการ
วิเคราะหพอลิเมอรโดยการใชเคร่ืองมือ (Instrumental Polymer Analysis)

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหพอลิเมอรโดยการวิเคราะหคุณลักษณะ และโดยการใชเคร่ืองมือ
3. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหพอลิเมอรโดยวิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร และโดยการใชเครื่อง
มือวิเคราะห

2. วิเคราะหหานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร
3. วิเคราะหสมบัติดานความรอนของพอลิเมอร
4. วิเคราะหพอลิเมอรโดยการใชเคร่ืองมือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร (Polymer Characterization) เชน การหานํ้า

หนักโมเลกุลของพอลิเมอรโดยการวิเคราะหหมูสุดทาย สมบัติคอลิกาทีฟ (Colligative Property) เชน การวัด
ความหนืด ศึกษาการวัดการกระจายแสง (Light Scattering) หลักการเจลเพอรมิเอชนั โครมาโตกราฟ (Gel 
Permeation Chromatography) วิเคราะหสมบัติดานความรอนของพอลิเมอร และวิเคราะหพอลิเมอรโดยการใช
เคร่ืองมือ (Instrumental Polymer Analysis) เชน GC,และ UV, Visible , IR spectroscopy

3122-2101 การออกแบบผลิตภัณฑยาง 2 (2)
(Rubber Product Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดขนาด รูปรางของผลิตภัณฑยาง
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบ และรางแบบผลิตภัณฑยาง
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑยาง
2. กําหนดขนาด รูปรางของผลิตภัณฑยาง
3. ออกแบบและรางแบบผลิตภัณฑยาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑยาง การกําหนดขนาดรูปรางของผลิตภัณฑยาง หลักการออก

แบบและรางแบบผลิตภัณฑยาง การออกแบบผลิตภัณฑยาง

3122-2102 กระบวนการผลิตยางดิบ 2 (3)
(Manufacturing of Raw  Rubber)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถเก็บรักษานํ้ายางสด
2. เพื่อใหสามารถแปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขน และยางแหง
3. เพ่ือใหสามารถจัดช้ันคุณภาพของยางแผนรมควัน และ ยางแหง
4. เพื่อใหสามารถทดสอบมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร
5. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เก็บรักษานํ้ายางสด
2. แปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขนและเก็บรักษานํ้ายางขน
3. แปรรูปนํ้ายางสดเปนยางแหง
4. ทดสอบมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร
5. จัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเก็บรักษาน้ํายางสด การแปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขน การเก็บรักษานํ้ายางขน   

การแปรรูปนํ้ายางสดเปนยางแหง  เชน ยางแผนผ่ึงแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง การทดสอบตามมาตรฐาน
ของยางแทงเอส.ที.อาร  ไดแก การทดสอบของคาปริมาณส่ิงสกปรกในยาง  การทดสอบหาเถาในยาง  การ
ทดสอบหาคาความช้ืนในยาง และอื่นๆ การจัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควัน และ ยางแทงเอส.ที.อาร

3122-2103 ผลิตภัณฑนํ้ายาง 2 3 (6)
(Latex Products 2 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง
2. เพื่อใหสามารถเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี และทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมีสําหรับผลิตภัณฑจาก
น้ํายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง

3. เพื่อใหสามารถทําผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอยาง และแมพิมพยาง
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภทหลอยาง  และแมพิมพยาง
2. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมีและทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมีสําหรับผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภท
หลอยางและแบบพิมพ

3. ทําผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ กระบวนการผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทหลอยาง และแมพิมพยาง การเตรียมนํ้า
ยางผสมสารเคมีสําหรับผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง การทําผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง

3122-2104 ผลิตภัณฑยางแหง 2 3 (6)
( Rubber Products 2 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง โดยวิธีการอัดรีดข้ึนรูป และวิธีการรีด
แผนยางท้ังแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง

2. เพื่อใหสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดขึ้นรูป และ วิธีการรีดแผนยาง
3. เพ่ือใหสามารถนําวิธีการข้ึนรูปแตละวิธีมาประกอบประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑยาง
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง โดยวิธีการอัดรีดข้ึนรูป และวิธีการรีดแผนยาง
ท้ังแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง

2. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดข้ึนรูป และวิธีการรีดแผนยาง
3. ประยุกตใชวิธีการข้ึนรูปแตละวิธีในการทําผลิตภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง โดยวิธีการอัดรีดข้ึนรูป (Extrusion) วิธี

การรีดแผนยาง ( Calendering ) ท้ังแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง การขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดขึ้น
รูป วิธีการรีดแผนยาง ตลอดจนการนําวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑมาประยุกตใชใน การทําผลิตภัณฑยางชนิดตางๆ

3122-2105 มาตรฐานผลิตภัณฑยาง 2 (2)
( Standards for Rubber Products )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการศึกษาคุณลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหเขาใจมาตรฐานผลิตภัณฑยางแตละชนิด
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3. เพ่ือใหสามารถกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑยางแตละชนิด
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคุณลักษณะในการใชงานของผลิตภัณฑยาง
2. วิเคราะหมาตรฐานผลิตภัณฑยางแตละชนิด
3. กําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑยางแตละชนิด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคณุลักษณะในการใชงานของผลิตภัณฑยางแตละชนิด มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเก่ียว

ของกับผลิตภณัฑยางในดานตางๆ  เชน ขอบขาย  บทนิยม  ประเภท  ขนาด และเกณฑความคลาดเคล่ือน  วัสดุ 
คุณสมบัติท่ีตองการ  เคร่ืองหมายและฉลาก  การชักตัวอยาง และเกณฑการตัดสิน  ตลอดจนการทดสอบ การ
กําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑยางแตละชนิด

3122-2106 โครงสรางสมบัติและการใชงานของพอลิเมอร 2 (2)
(Polymer Structure- Properties and Applications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจสมบัติของธาตุท่ีเปนองคประกอบในโมเลกุลของพอลิเมอร
2. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
3. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ  และการใชงานของโพลิเมอร
4. เพ่ือใหเขาใจผลของโครงสรางตอความเปนผลึกและความเ ปนอสัณฐานของพอลิเมอร
5. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติของธาตุท่ีเปนองคประกอบในโมเลกุลของพอลิเมอร
2. เขียนโครงสรางของพอลิเมอร
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติ และการใชงานของพอลิเมอร
4. วิเคราะหผลของโครงสรางตอความเปนผลึกและอสัณฐานของพอลิเมอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความสัมพันธระหวางโครงสรางสมบัติและการใชงานของพอลิเมอร เชน  สมบัติของธาตุท่ีเปน

องคประกอบในพอลิเมอร  โครงสรางโมเลกุล  ผลของโครงสรางตอสมบัติพอลิเมอร เชน สมบัติทางกล  
สมบัติดานความรอน  สมบัติทางเคมี  สมบัติดานความยืดหยุน ผลของความสัมพันธระหวางโมเลกุลตอความ
เปนระเบียบ เชน ความเปนผลึก และอสัณฐานของพอลิเมอร  ผลของแรงกระทําระหวางโมเลกุลตอพันธะเคมี 
และอุณหภูมิ การเปล่ียนสถานะของพอลิเมอร  เชน อุณหภูมิเปล่ียนสถานะคลายแกว ( Tg ) , อุณหภูมิหลอม
แกว ( Tm )
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3122-2107 วัสดุพลาสติก 2 (2)
( Plastic Materials )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการเตรียมมอนอเมอร และปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน
2. เพื่อใหเขาใจโครงสราง และ สมบัติของวัสดุพลาสติก
3. เขาใจข้ันตอนการผลิต และการนําวัสดุพลาสติกไปใชงาน
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการเตรียมมอนอเมอรท่ีใชในการผลิตวัสดุพลาสติก
2. เขียนปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของวัสดุพลาสติก
3. วิเคราะหโครงสรางและสมบัติของวัสดุพลาสติก
4. วิเคราะหข้ันตอนการผลิตวัสดุพลาสติก
5. ประยุกตใชงานวัสดุพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิธีการเตรยีมอนอเมอร ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสรางและสมบัติของวัสดุพลาสติก ขั้น

ตอนการผลิต และการนําไปใชงานของวัสดุพลาสติกชนิดตางๆ เชน  พอลิเอธิลีน พอลิไวนิลคลอไรด
พอลิคารบอเนต  พอลิเอสเทอร  อีพอกไซด และอ่ืนๆ

3122-2108 ผลิตภัณฑพลาสติก 3 (6)
(Plastic Products)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจชนิด สมบัติ และการใชงานของวัสดุพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถผสมวัสดุพลาสติกกับสารเติมแตง
3. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองจักรท่ีใชในการข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก
4. เพ่ือใหสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก
5. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ ชนิด สมบัติ และการใชงานของวัสดุพลาสติก
2. ผสมวัสดุพลาสติกกับสารเติมแตงตามข้ันตอน
3. วิเคราะหข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองจักรท่ีใชในการข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก
4. ข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก
5. ตกแตงช้ินงานผลิตภัณฑพลาสติก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเตรียมวัสดุพลาสติก การผสมวัสดุพลาสติกกับสารเติมแตง การผลิตพลาสติก

โดยใชกรรมวิธีการผลิตในงานพลาสติก  เชน  งานฉีดพลาสติก ( Injection Molding ) งานฉีดเปาพลาสติก ( 
Injection Blow Molding )  และตกแตงชิน้งาน

3122-2109 เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 3 (3)
(Machines for Rubber Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจสวนประกอบ ระบบการทํางานของเคร่ืองจักรกลยางท่ีใชกับงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรมยาง
3. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสวนประกอบ และหนาท่ีของเคร่ืองจักรกลยาง
2. วิเคราะหข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองจักรกลยาง
3. ประยุกตใชเคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรมยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สวนประกอบ ระบบการทํางาน และวิธีการใชเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมยาง  

เชน  เคร่ืองจักรผลิตยางแบบสองลูกกล้ิง ( Two-Roll-Mills ) เคร่ืองผสมยางแบบปด ( Internal Mixer )    เครื่อง
อัดรีดขึ้นรูป ( Extruder ) เครื่องรีดแผน ( Calender ) เคร่ืองอัดข้ึนรูป ( Compressor )เครื่องฉีดขึ้นรูป ( Molding 
Injector ) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณการทดสอบยางและผลิตภัณฑ เชน   เคร่ืองวัดความหนืดของยาง  ( Mooney 
Rheometer )    เคร่ืองวัดการวัลคาไนสของยาง (Oscillating Disk Rheometer )

3122-2110 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลยาง 2 (4)
(Maintenance of Rubber Machines)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานยาง
2. เพ่ือใหสามารถลําดับข้ันตอนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
3. เพ่ือใหสามารถวางแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ และจัดทําตารางบันทึกการซอม
และบํารุงรักษา

4. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานยาง
5. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของสวนประกอบของเคร่ืองจักรกลงานยาง และวิธีการบํารุงรักษา
2. ลําดับข้ันตอนการบํารุงรักษา เคร่ืองจักรกลงานยาง
3. วางแผนการบํารุงรักษา และจัดตารางบันทึกการซอมบํารุงรักษา เคร่ืองจักรกล
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานยาง อุปกรณไฟฟา แสงสวาง มอเตอร เครื่อง

ควบคุม  สายพานสงกําลัง เกียร  แบร่ิง  ลูกปน  การวางแผน การจัดตารางการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ตลอด
จนการซอมบํารุงรักษาและการปรับแตง การบํารุงรักษา อุปกรณไฟฟา แสงสวาง มอเตอร   เครื่องควบคุม สาย
พานสงกําลัง เกียร แบร่ิง ลูกปน

3122-2111 เศรษฐกิจการยาง 2 (2)
(Rubber Economics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจระบบเศรษฐกิจท่ัวไป
2. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบระหวางเศรษฐกิจการยางกับเศรษฐกิจท่ัวไป
3. เพ่ือใหสามารถบอกความสําคัญของผลิตภัณฑยางตอเศรษฐกิจของประเทศ
4. เพื่อใหเขาใจหลักการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจของยาง
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการริเริ่มสรางสรรค คนควาหาความรูเพ่ิมเติมและมีความสามัคคีในการ
ทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบเศรษฐกิจท่ัวไป เศรษฐกิจการยางกับเศรษฐกิจของประเทศ
2. วิเคราะหผลของผลิตภัณฑยางตอเศรษฐกิจของยาง
3. สํารวจสภาวะเศรษฐกิจของยาง
4. สรุปและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไป  เศรษฐกิจอุตสาหกรรมยางดิบ  และ ผลิตภัณฑยางท่ีเก่ียวของกับ

เศรษฐกิจของประเทศ ความสําคัญของผลิตภัณฑยาง การสํารวจสภาวะเศรษฐกิจการยางของประเทศและตาง
ประเทศ
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3122-4101 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการเตรียมยาง หรือน้ํายาง หรือวัสดุพอลิเมอร และการเตรียมสารเคมี
สําหรับนําไปใชในงานผลิตภัณฑยาง หรือ พอลิเมอร

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเตรียมยางหรือนํ้ายางผสมสารเคมี หรือ การเตรียมพอลิเมอรผสม
สารเคมี

3. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบยางหรือนํ้ายางผสมสารเคมี หรือการทดสอบพอลิเมอรผสม
สารเคมีอื่น ๆ

4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมยาง หรือ นํ้ายางหรือวัสดุพอลิเมอร
2. เตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานผลิตภัณฑยางหรือพอลิเมอร
3. เตรียมยางหรือนํ้ายางผสมสารเคมี หรือ พอลิเมอรผสมสารเคมี
4. ทดสอบยาง หรือ น้ํายางผสมสารเคม ีหรือพอลิเมอรผสมสารเคมี
5. ทดสอบยาง หรือ น้ํายางผสมสารเคม ีหรือพอลิเมอรผสมสารเคมี

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โรงงาน แหลงวิทยาการอุตสาหกรรมท่ีตองใชความรู ความสามารถ

ดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร โดยฝกปฏิบัติการเตรียมยาง   หรือ วัสดุ  พอลิเมอร  การเตรียมสารเคมี   การ
เตรียมยางหรือนํ้ายางผสมสารเคมี หรือ พอลิเมอรผสมสารเคม ี  การทดสอบยาง หรือ น้ํายางผสมสารเคมี หรือ 
การทดสอบพอลิเมอรผสมสารเคมีอ่ืนๆ

3122-4102 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑจากยางแหง หรือแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ายาง หรือ ข้ึนรูปวัสดุ
พอลิเมอร

2. เพ่ือใหสามารถตกแตง การบรรจุหีบหอ การขนสงแทนการจําหนายผลิตภัณฑยาง หรือ ผลิต
ภัณฑจากวัสดุพอลิเมอร

3. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ข้ึนรูปผลิตภัณฑจากยางแหง หรือ ผลิตภัณฑจากน้ํายาง หรือผลิตภัณฑจากวัสดุพอลิเมอร
2. ตกแตง บรรจุหีบหอ  ขนสง และจําหนายผลิตภัณฑยาง หรือ พอลิเมอร

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โรงงาน แหลงวิทยาการอุตสาหกรรมท่ีตองใชความรู ความสามารถ

ดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร โดยฝกปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภณัฑจากยางแหง   หรือ แปรรูปผลิตภัณฑจาก
น้ํายาง   หรือการข้ึนรูปวัสดุพอลิเมอรอ่ืนๆ เปนผลิตภัณฑ ตลอดจนการตกแตง และบรรจุหีบหอ การขนสง 
และ การจําหนายผลิตภัณฑ

3122-4103 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง หรือพอลิเมอรและผลิตภัณฑพอลิเมอร
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง หรือ ผลิตภัณฑพอลิเมอร
3. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการทดสอบยาง และผลิตภัณฑยาง หรือ พอลิเมอร
2. ทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง หรือ ผลิตภัณฑพอลิเมอร

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โรงงาน แหลงวิทยาการอุตสาหกรรมท่ีตองใชความรู  ความสามารถ

ดานเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร โดยฝกปฏิบัติการทดสอบยาง   หรือ ผลิตภัณฑพอลิเมอรอ่ืนๆ

3122-4104 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการเก็บรักษานํ้ายางสด
2. เพ่ือใหสามารถหาปริมาณเน้ือยางแหงในนํ้ายาง
3. เพื่อใหสามารถคํานวณราคายางจากน้ํายาง
4. เพ่ือใหสามารถเก็บนํ้ายางกอนนําไปแปรรูปเปนนํ้ายางขนหรือยางแหง
5. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริย
ธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เก็บรักษานํ้ายางสด
2. คํานวณปริมาณเน้ือยางแหงในนํ้ายาง
3. คํานวณราคายางจากนํ้ายาง
4. เก็บนํ้ายางกอนนําไปแปรรูปเปนนํ้ายางขน หรือ ยางแหง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โรงงาน แหลงวิทยาการอุตสาหกรรมท่ีตองใชความรู  ความสามารถ

ดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  โดยฝกปฏิบัติการเก็บรักษานํ้ายางสด การหาปริมาณเน้ือยางแหง การ
คํานวณหาราคายางจากนํ้ายาง การเก็บนํ้ายางกอนนําไปแปรรูปเปนนํ้ายางขน หรือ ยางแหง

3122-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม.สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว  มีความรู   ความสามารถ    เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดัง
ตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร    คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม ใหเกิด
ความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทาง   เทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเคมีอุตสาหกรรม  ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา งาน
เคมีอุตสาหกรรม

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี   มีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัวและสังคม    มีคุณธรรม
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพือ่ใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห สังเคราะห และทดสอบสารในหองปฏิบัติการทางเคมี
7. สามารถใชเครื่องมือวิเคราะหในงานวิเคราะหในหองปฏิบัติการทางเคมี
8. ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในกระบวนการผลิต
9. มีคุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ริเริ่มสรางสรรค มีจรรยาบรรณใน
อาชีพ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
                                                                

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม   ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา  94  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 67 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 24  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 25 หนวยกิต )
2.4 โครงงาน/โครงการวิชาชีพ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.6 )  หรือเทียบเทา
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ไมใชสาขาวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร       หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอื่น     จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ    9  หนวยกิต ดังตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3123-0001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 (3)
3123-0002 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3)
3123-0003 ฟสิกสพื้นฐาน 3 (3)

รวม   9 (9)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป  ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 67 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 2 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0601 เคมีทั่วไป 4 (5)
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 4 (5)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-5  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3123-2001 เคมีวิเคราะห 1 4 (5)
3123-2002 เคมีวิเคราะห 2 4 (5)
3123-2003 เคมีอินทรีย 1 4 (5)
3123-2004 เคมีอินทรีย 2 4 (5)
3123-2005 เคมีพอลิเมอร 4 (5)
3123-2006 เครื่องมือวิเคราะหทางดานเคมี 4 (5)
3123-2007 เคมีอนินทรีย 4 (5)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 25 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3123-2101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3 (3)
3123-2102 จุลชีววิทยา 4 (5)
3123-2103 ชีวเคมี 3 (3)
3123-2104 สารอินทรียธรรมชาติ 4 (5)
3123-2105 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 4 (5)
3123-2106 เทคโนโลยีการหมัก 3 (3)
3123-2107 เทคโนโลยอีาหาร 3 (3)
3123-2108 เทคโนโลยยีาง 3 (3)
3123-2109 เทคโนโลยีสียอม 3 (3)
3123-2110 วิทยาศาสตรเสนใย 3 (3)
3123-2111 เคมีนิวเคลียร 3 (3)
3123-2112 เคมีเภสัช 3 (3)
3123-2113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 3 (3)
3124-2101 เทคโนโลยีปโตรเลียม 4 (5)
3124-2102 เทคโนโลยีปโตรเคมี 3 (3)
3124-2103 เทคโนโลยีพลาสติก 4 (5)
3123-4101 ปฏิบัติการทางเคมี 1 7 (*)
3123-4102 ปฏิบัติการทางเคม ี2 7 (*)
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3123-4103 ปฏิบัติการทางเคม ี3 6 (*)
3123-4104 ปฏิบัติการทางเคม ี4 6 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ 
วิเคราะหจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงงาน/โครงการวิชาชีพ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3123-6001 โครงงาน 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3123-0001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 (3)
(Basic of Mathematics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและสามารถนําฟงกชันแบบตางๆ เมทริกซ เวกเตอร เรขาคณิตวิเคราะห ไปใช
เปนพื้นฐานในการเรียนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรอบคอบในการทํางาน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย
มาตรฐานรายวิชา

1. แกสมการหาคาตัวแปร
2. บวก ลบ คูณ และ หาร เวกเตอร
3. คํานวณ พ้ืนท่ี ปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
4. หาคาระหวางจุดสองจุดของขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการหาคาสมการและอสมการ ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล ฟงกช่ันลอกาลิทึม ฟงกชัน

ตรีโกณ กฎของโคไซน ฟงกชันตรรกยะ ทฤษฎีบททวินาม ชนิดของเมทริกซ การบวกและลบเมทริกซ การคณู
เมทริกซ แบบตางๆ อินเวอรสการคูณเมทริกซ ดีเทอรมินันท การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมิ
นันท ความหมายของเวกเตอร การบวกและลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร เวกเตอรในระบบ แกนมุม
ฉาก ผลคูณเชิงสเกลลาร เสนตรง ระยะระหวางจุดสองจุด จุดกับเสนตรง เสนตรงกับเสนตรง จุดก่ึงกลาง
ระหวางจุดสองจุด ความชัน รูปแบบของสมการเชิงเสน

3123-0002 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3)
(Basic of Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถนําความรูพื้นฐานทางเคมีไปใชแกปญหาในการเรียนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอความรูทางดานเคมี มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายถึงคุณสมบัติของสสาร คุณสมบัติของธาตุ ตามตารางธาต ุและธาตุทรานซิชัน
2. อธิบายถึงโครงสรางอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี และโมเลกุลโควาเลนท
3. คํานวณเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมี และสมดุลกรดเบส
4. คํานวณความเขมขนของสารละลาย
5. อธิบายสมบัติเก่ียวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับ สมบัติของสสาร สมบัติของธาตุตามตารางธาต ุโครงสรางอะตอม การ

จัดเรียงอิเล็กตรอน ปริมาณสารสัมพันธ โมล สมการเคมี พันธะเคมี โมเลกุลโควาเลนต  สมดุลเคมี สารละลาย
กรด-เบส และเกลือ สมบัติของสารละลาย สารประกอบไฮโดรคารบอน

3123-0003 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 (3)
(Basic of physical)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถนําความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสไปใชแกปญหาในการเรียนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอความรูทางดานฟสิกส มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. แปลงหนวยวัดพ้ืนฐาน
2. ใชกฎการเคล่ือนท่ีคํานวณและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เวลา, ระยะทาง, ความเร็ว และ
ความเรง

3. คํานวณและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง กระแส ความตางศักย ความตานทานและกําลังไฟฟา
4. อธิบายสภาพสมดุลทางกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพ้ืนฐานเก่ียวกับ ระบบหนวย และการวัด  ความสัมพันธระหวาง มวล  แรง  งาน พลังงานและ

กําลัง  ศึกษากฎการเคล่ือนท่ี สภาพสมดุลทางกล การชนและโมเมนตัม ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง ไฟฟา
กระแสสลับ   สมบัติตางๆ ของคล่ืน การเคล่ือนท่ีแบบตางๆสมบัติเชิงกลของสาร สมบัติของกาซ ทฤษฎีจลน
ของกาซ  กลศาสตรของไหลเบ้ืองตน

3123-2001 เคมีวิเคราะห 1 4 (5)
(Analytical Chemistry 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติของสารเชิงคุณภาพวิเคราะห สมดุลเคมี สมดุลการละลาย สม
ดุลของสารประกอบเชิงซอน สมดุลกรด-เบส และการคํานวณหาคาพีเอช (pH) ของสารละลาย

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครของสารเคมีอนินทรีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหทางเคมีเชงิคุณภาพ สมดุลเคมีและคาคงทีของสมดุล การ
คํานวณคาพีเอช (pH) ของสารละลาย

2. วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครในสารเคมีอนินทรีย
3. วิเคราะหแคดไอออน  แอนไอออน ในสารเคมีอนินทรีย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครของสาร

เคมีอนินทรีย สมดุลเคมี และคาคงท่ีของสมดุล สมดุลการละลายของสารท่ีละลายนํ้าไดนอย สมดุลของสาร
ประกอบเชิงซอน สมดุลกรด-เบส การคํานวณหาคาพีเอช (pH) ของสารละลาย

3123-2002 เคมีวิเคราะห 2 4 (5)
(Analytical Chemistry 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสารเชิงปริมาณโดยนํ้าหนักและโดยปริมาตร การไทเทรตชนิดตางๆ เคมี
ไฟฟา กระบวนการขัน้ตอนในการวิเคราะห การจัดการและประมวลผลขอมูลทางสถิติ

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาณในสารตัวอยาง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหทางเคมีเชงิปริมาณโดยนํ้าหนักและโดยปริมาตร
2. วิเคราะหเชิงปริมาณโดยนํ้าหนักและโดยปริมาตรในสารตัวอยาง
3. วิเคราะหเชิงปริมาณโดยการไทเทรต ไดแก การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตแบบตกตะกอน
การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตทางเคมีไฟฟา

4. วางแผนการทํางา น การจัดขอมูล และประยุกตใชกับงานไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยนํ้าหนักและโดยปริมาตร การไทเทรตชนิด
ตางๆ เคมีไฟฟา การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการวิเคราะหที่เหมาะสม 
การจัดการขอมูล การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลทางสถิติ

3123-2003 เคมีอินทรีย 1 4 (5)
(Organic Chemistry 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอรของสารอินทรีย
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรียท่ีเกิดข้ึน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติที่สําคัญของสารอินทรีย
2. สกัดสารอินทรียดวยตัวทําละลายอินทรีย ใชเทคนิคการรีฟลักซและการกล่ัน
3. แยกสารอินทรียดวยวิธีโครมาโตกราฟ
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธ์ิดวยเทคนิคการตกผลึก การกล่ัน
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5. ตรวจสอบความบริสุทธ์ิของสารโดยวิธีหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว และโครมาโตกราฟ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ พันธะเคมี ไฮบริไดเชซัน การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
ปฏิกิริยาอินทรียเคมีและกลไกของปฏิกิริยาการเติมในสารประกอบท่ีมีหมูพันธะท่ีไมอ่ิมตัว การหาจุดหลอม
เหลว จุดเดือด การตกผลึกสาร การกล่ัน การสกัด การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ

3123-2004 เคมีอินทรีย 2 4 (5)
(Organic Chemistry 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
2. เพื่อใหสามารถสังเคราะหสารอินทรีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะและสังเคราะหสารอินทรีย
2. สังเคราะหสารอินทรียโดยใชหลักการของปฏิกิริยาและทําใหบริสุทธ์ิ
3. แยกสารอินทรียดวยวิธีโครมาโตกราฟ
4. ตรวจสอบความบริสุทธ์ิของสารอินทรียที่สังเคราะห

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ปฏิกิริยาการเติมท่ีตําแหนงของพันธะชนิดท่ีไมอ่ิมตัวดวยอิเล็กโตรไฟล ปฏิกิริยา

การขจัด ปฏิกิริยาการแทนท่ีดวยนิวคลีโอไฟลท่ีตําแหนงของคารบอนชนิดอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัว ปฏิกิริยาการ
สังเคราะหโดยใชความรอนและแสง การทดสอบทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย การสังเคราะห
และวิเคราะหสารอินทรีย

3123-2005 เคมีพอลิเมอร 4 (5)
(Polymer Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของสารพอลิเมอร วิธีการจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุล
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร และการใชงานของพอลิเมอร

2. เพ่ือใหเขาใจปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัวรวมท้ังกระบวนการ
สังเคราะหพอลิเมอร

3. เพ่ือใหสามารถสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4. เพ่ือใหเขาใจหลักการและอธิบายผลการทดสอบพอลิเมอร
5. เพ่ือใหมีความรอบคอบในการทํางาน อยางมีระบบแบบแผนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตน
เองและผูอ่ืน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะของสารพอลิเมอร และจําแนกชนิดของพอลิเมอร
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
3. สังเคราะหพอลิเมอรโดยใชปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4. สังเคราะหพอลิเมอรโดยใชกระบวนการสังเคราะห เชนแบบบลัคและแบบสารละลาย
5. ทดสอบสมบัติของพอลิเมอร
6. วางแผนการทํางาน การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สารพอลิเมอร การจําแนกชนิด โครงสรางและสมบัต ิปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบ

ควบแนนและแบบรวมตัว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร โคพอลิ
เมอร  ประโยชนการใชงานของเทอรโมพลาสติกและเทอรโมเซท การสังเคราะหแบบควบแนนและแบบรวม
ตัว การจําแนกชนิดของพอลิเมอร และทําการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร เชน การทดสอบการทนตอแรงดึง 
การหาคาดัชนีการไหล การทดสอบการทนตอแรงกระแทก

3123-2006 เครื่องมือวิเคราะหทางดานเคมี 4 (5)
(Analytical Instrument)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณลักษะ หลักการทํางานและทฤษฎีของเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมีใน
การวิเคราะหสารเชิงคุณภาพและประมาณ

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะห
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหทางดานเคมีดวยเทคนิคสเปคโตรสโคป  โครมาโตรกราฟ
เคมีเชิงไฟฟา หลักการทํางานและองคประกอบของเคร่ือง

2. วิเคราะหสารในเชิงคุณภาพและปริมาณดวยเทคนิคสเปคโตรสโคป
3. วิเคราะหสารในเชิงคุณภาพและปริมาณดวยเทคนิคโครมาโตรกราฟ
4. วิเคราะหสารในเชิงคุณภาพและปริมาณดวยเทคนิคเคมีไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติ  การทํางานของเคร่ืองมือ  ทฤษฎีการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

ทางเคมีดวยเทคนิคสเปคโตรสโคป โครมาโตกราฟ เคมีไฟฟา โดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหท้ังในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณวิเคราะห
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3123-2007 เคมีอนินทรีย 4 (5)
(Inorganic Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสรางอะตอม คุณสมบัติของธาตุทรานสิชัน สารประกอบเชิงซอน
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบคุณสมบัติของธาตุทรานสิชัน สารประกอบเชิงซอน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีของโครงสรางอะตอม ธาตุทรานสิชัน  สารประกอบเชิงซอน
2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของธาตุทรานสิชัน
3. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบเชิงซอน
4. สังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของธาตุทรานสิชัน
5 ทดสอบคุณสมบัติเก่ียวกับสเปคโตรสโคปของธาตุทรานสิชัน และสารประกอบเชิงซอน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิ โครงสรางอะตอม การเกิดพันธะ ผลึกของของแข็ง ธาตุทรานสิชัน  สาร

ประกอบเชิงซอน และสเปคโตรสโคป การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของธาตุทรานสิชัน และสารประกอบ
เชิงซอนการสังเคราะหสารประกอบเชิงซอน และคุณสมบัติทางดานสเปคโตรสโคป

3123-2101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3 (3)
(Safety in Chemical Practice)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห สาเหตุของอุบัติเหตุ และวิธีปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
3. เพื่อใหสามารถใชสารเคม ีท้ิงสารเคมีไดอยางปลอดภัย
4. เพ่ือใหเขาใจขอมูล สัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยของสารเคมี
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี
6. เห็นความสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยของสารเคมี
2. วิเคราะห สาเหตุของอุบัติเหตุ และวิธีปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. เลือกใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
4. ใชสารเคมี ท้ิงสารเคมีไดอยางปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี อุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

116

3123-2102 จุลชีววิทยา 4 (5)
(Microbiology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหชนิดและธรรมชาติของจุลินทรีย ประโยชนและโทษของจุลินทรียใน
อาหาร ยา และส่ิงแวดลอม

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกชนิดของจุลินทรีย  เพาะเล้ียงและติดตามความเจริญเติบโตของจุลินทรีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจธรรมชาติของจุลินทรีย ประโยชนและโทษของจุลินทรียในอาหาร ยา และส่ิงแวดลอม
2. จําแนกชนิดของจุลินทรีย
3. จําแนกประโยชนและโทษของจุลินทรีย
4. เพาะเล้ียงและติดตามความเจริญเติบโตของจุลินทรีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ชนิดและธรรมชาติของจุลินทรีย ประโยชนและโทษของจุลินทรียในอาหาร ยา และ

ส่ิงแวดลอม จุลินทรียเก่ียวกับส่ิงแวดลอม การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การยอมสี และการวัดขนาดของจุลินทรีย

3123-2103 ชีวเคมี 3 (3)
(Biochemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหองคประกอบของสารชีวโมเลกุล หลักเคมีและเมตาบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโนและโปรตีน กรดนิวคลีอิก เอ็มไซม  วิตามิน ฮอรโมน

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของคารโบไฮเดรต ไขมัน  และโปรตีน
ทดสอบการทํางานของเอ็มไซม  และวิเคราะหในเชิงปริมาณ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจองคประกอบของสารชีวโมเลกุล หลักเคมีและเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ไขมัน กรด
อะมิโนและโปรตีน กรดนิวคลีอิก เอ็มไซม  วิตามิน ฮอรโมน

2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และเอ็มไซม
3. ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน  และโปรตีน
4. ทดสอบการทํางานของเอ็มไซม
5. หาชนิดและปริมาณของสารชีวโมเลกุลดวยเทคนิคโครมาโตรกราฟ และสเปคโตรสโคป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา องคประกอบของสารประกอบชีวโมเลกุล หลักเคมีของคารโบไฮเดรตไขมัน กรดอะมิโนและ

โปรตีน กรดนิวคลีอิก หลักการทํางานของเอ็มไซม  หาปริมาณน้ําตาล กรดไขมัน และโปรตีน โดยใชเทคนิค
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โครมาโตกราฟ และสเปคโตรสโคป ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของคารโบไฮเดรต ไขมันและ
โปรตีน

3123-2104 สารอินทรียธรรมชาติ 4 (5)
(Natural Products)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีการสังเคราะหในธรรมชาติ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหชนิดของสารอินทรียในธรรมชาติ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยาของการสังเคราะหในธรรมชาติและฤทธ์ิทางชีวภาพ
2. แยกสารอินทรียจากพืชโดยใชเทคนิคของเคมีอินทรีย
3. วิเคราะหชนิดของสารอินทรียโดยใชการทดสอบทางเคมี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สารประกอบอินทรียจากธรรมชาติและการสังเคราะหในธรรมชาติของเทอรพีน 

สเตอรอยด อัลคาอยด ปลาโวนอยด กรดอะมิโน และฤทธ์ิทางชีวภาพ การแยกองคประกอบทางเคมีจากพืช 
การวิเคราะหสารที่แยกไดดวยคุณสมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมี

3123-2105 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 4 (5)
(Environmental Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถจําแนกมลพิษทางเสียง ทางนํ้า ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพิษ
2. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการและประเภทของการบําบัดมลพิษทางเสียง ทางนํ้า ทางอากาศ ขยะมูล
ฝอย และสารพิษ

3. เพ่ือใหสามารถทดสอบคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจแหลงกําเนิดมลพิษ และเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ
2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ แหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต วิธีปองกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพ

อากาศ มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่ม
ขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปล่ียนอิออน การตกตะกอนดวยสารเคมี การฆาเชื้อโรค การกําจัดฝุน การฝง
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กลบ การเก็บตัวอยางมลพิษทางเสียง ทางนํ้า ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพิษ การทดสอบคุณภาพน้ําทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ

3123-2106 เทคโนโลยีการหมัก 3 (3)
(Fermentation Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกระบวนการหมัก สภาวะในการหมัก อุปกรณในการหมัก วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑในการหมัก

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกและเลือกอุปกรณ สภาวะท่ีเหมาะสมในการหมัก
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑในการหมัก สภาวะท่ีเหมาะสมในการหมัก
2. จําแนกและเลือกเคร่ืองมือและอุปกรณ  สภาวะท่ีเหมาะสมในการหมัก
3. ตรวจวัตถุดิบและผลิตภัณฑในการหมัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา จุลินทรียสายพันธุตางๆ ท่ีใชในการหมัก สภาวะท่ีเหมาะสมในการหมัก เคร่ืองมือและอุปกรณ

ท่ีใชในการหมัก วัตถุดิบและผลิตภัณฑในการหมัก

3123-2107 เทคโนโลยีอาหาร 3 (3)
(Food Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการถนอมอาหาร โดยวิธีการตางๆ ในอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสาเหตุของการเส่ือมสภาพของอาหาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสาเหตุของการเส่ือมสภาพของอาหาร
2. วิเคราะหวิธีการแปรรูปอาหาร และผลพลอยได
3. วิเคราะหวิธีการถนอมอาหารในอุตสาหกรรม
4. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการเก่ียวกับกระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหารโดยวิธีการตางๆ ในอุตสาหกรรม 

เชน การทําแหง การแชแขง็ การบรรจุกระปอง และการใชสารเคมี สาเหตุของการเส่ือมสภาพของอาหาร ผล
พลอยไดจากกระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
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3123-2108 เทคโนโลยียาง 3 (3)
(Rubber Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาทางเคมี การวัลคาไนซ การผลิตผลิตภัณฑจาก
ยางพารา

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาทางเคมี การวัลคาไนซ การผลิตผลิตภัณฑจาก
ยางพารา

2. จําแนกผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา คุณสมบัติของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาเคมีของยางพารา การวัลคาไนซ   การผลิตผลิตภัณฑ
ยางพารา การจําแนกผลิตภณัฑจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห

3123-2109 เทคโนโลยีสียอม 3 (3)
(Dyeing Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจประเภทของสียอม การสังเคราะห และการนําไปใช
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตเทคนิคและกลไกการยอมสี
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภทของสียอม และการสังเคราะห
2. ประยุกตเทคนิคและกลไกการยอมสี
3. เลือกใชสียอมใหเหมาะสมกับชนิดของเสนใย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประเภทและการจําแนกสียอม การสังเคราะห การประยุกตใชในอุตสาหกรรมเสนใย เทคนิค

และกลไกการยอมสี การพัฒนาคุณภาพของสียอมสําหรับเสนใยสังเคราะห การตกแตงสีในใยสังเคราะหดวย
วิธีการตางๆ สาเหตุของการตกสี การวิเคราะหสียอม ตลอดจนผลกระทบของอุตสาหกรรมสียอมตอสภาวะ
แวดลอม
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3123-2110 วิทยาศาสตรเสนใย 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจองคประกอบ โครงสราง สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของเสนใย
2. เพ่ือใหเขาใจถึงวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเสนใย  และจําแนกชนิดของเสนใย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายองคประกอบ โครงสราง สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของเสนใย
2. จําแนกวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเสนใย และจําแนกชนิดของเสนใย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองคประกอบ โครงสราง สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของเสนใย  วัตถุดิบท่ีนํามาผลิต

เสนใย จําแนกชนิดของเสนใย ท้ังเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห

3123-2111 เคมีนิวเคลียร 3 (3)
(Nuclear Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจปฏิกิริยาตางๆ และกฎของเคมีนิวเคลียร
2. เพ่ือใหสามารถตรวจวัดธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปและการแยกอนุภาคท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยา
และกัมมันตภาพ

3. เพ่ือใหสามารถสรุปการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ผลของรังสีท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและการปองกัน
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจปฏิกิริยา และกฎของเคมีนิวเคลียร
2. ตรวจวัดธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทป และการแยกอนุภาคท่ีเก่ียวของในปฏิกิริยา และกัมมันตภาพ
3. สรุปวิธีตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ผลของรังสีท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและการปองกัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา อนุภาคพ้ืนฐานของอะตอม ธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพ ไอโซโทปและการแยก ปฏิกิริยา

ฟวสชั่น ฟสชั่น กฎการแปลงสารกัมมันตรงัสี และการสลายตัว ปฏิกิริยาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในนิวเคลียส ปฏิกิริยา
นิวเคลียร ผลของกัมมันตภาพรังสีตอส่ิงมีชีวิตและการปองกัน

3123-2112 เคมีเภสัช 3 (3)
(Pharmaceutical Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางของยาท่ีมีผลตอการออกฤทธ์ิ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกลไกการออกฤทธ์ิ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยาเคมีในระบบของส่ิงมีชีวิต และการออกฤทธ์ิของยา
2. วิเคราะหกลไกของการออกฤทธ์ิยา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา บทบาทของอินทรีย อนินทรียเคมีในยาท่ีแสดงปฏิกิริยาตอระบบส่ิงมีชีวิต โครงสรางของสาร

เคมีในยา และการออกฤทธ์ิของยา

3123-2113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 3 (3)
( Chemical Process Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจองคประกอบของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
2. เพื่อใหสามารถสรุปหลักการทํางานของหนวยในกระบวนการผลิตและหนวยสนับสนุน
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายองคประกอบการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
2. สรุปปฏิกิริยาเคมีเฉพาะในแตละกระบวนการผลิต
3. รายงานและสรุปผลการศึกษาดงูานกระบวนการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการกระบวนการผลิต และหนวยของกระบวนการผลิต หนวยสนับสนุนกระบวนการผลิต  การ

เปล่ียนวัตถุดิบทางกายภาพ และทางเคมีในทางเคมีเพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีตองการ และศึกษาดงูานกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมเคมี สรุป และนําเสนอความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต

3123-4101 ปฏิบัติการทางเคมี 1 7 (*)

จุดประสงครายวิชา
1 เพ่ือใหเขาใจกระบวนการทางดานเทคโนโลยีปโตรเลียม และผลิตภัณฑจากปโตรเลียมในสถาน
ประกอบการ

2 เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑปโตรเลียมและพอลิเมอร
3 เพ่ือใหสามารถทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑปโตรเลียมและพอลิเมอร
4 เพ่ือใหสามารถ บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตาม
มาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ
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5 เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยเพ่ือใหสามารถ

มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายกระบวนการทางดานเทคโนโลยีปโตรเลียม และผลิตภัณฑจากปโตรเลียมในสถาน
ประกอบการ

2 อธิบายคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑปโตรเลียมและพอลิเมอร
3 สามารถทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑปโตรเลียมและพอลิเมอร
4 สรุปผลการทํางาน เขียนรายงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ศึกษากระบวนการการผลิตนํ้ามัน  พอลิเมอร และ

เสนใย  ขัน้ตอนในกระบวนการผลิต คุณสมบัติของสารต้ังตนและผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต ทดสอบคุณ
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปโตรเลียม ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม พอลิเมอร เสนใย โดยใชเทคนิควิธี
การวิเคราะห ตามมาตรฐานสากล

3123-4102 ปฏิบัติการทางเคมี 2 7 (*)

จุดประสงครายวิชา
1 เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณและคุณภาพในการะบวนการผลิต วัตถุดิบ และผลิต
ภัณฑจากกระบวนการผลิต

2 เพ่ือใหสามารถนําหลักการวิเคราะหทางเคมีไปใชในการแกไขปญหาได
3 เพ่ือใหสามารถทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ   และผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต โดยใชการ
วิเคราะหทั้งทางดานกายภาพ และเคมี

4 เพ่ือใหสมารถใชวิธีวิเคราะหทางดานเคมีในการติดตามของเสียท่ีไดจากกระบวนการผลิต และ
การบําบัด กอนท่ีจะปลอยสูส่ิงแวดลอม

5 เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางดานเคมีในการวิเคราะหวัตถุดิบ   และผลิตภัณฑจาก
กระบวนการผลิต

6 เพ่ือใหสามารถ บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตาม
มาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ

7 เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยเพ่ือใหสามารถ
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มาตรฐานรายวิชา
1 เขาใจการวิเคราะหในเชิงคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการ
ผลิต และของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต

2 ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการผลิต และของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
โดยใชการวิเคราะหในเชิงคุณภาพและปริมาณ

3 สามารถอธิบายถึงวิธีการกําจัด หรือบําบัดของเสียท่ีไดจากกระบวนการผลิต  กอนท่ีจะปลอยลงสู
ส่ิงแวดลอม

4 สรุปผลการทํางาน เขียนรายงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา

ใหนักศึกษาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการและศึกษาหลักการวิเคราะหในเชิงคุณภาพและปริมาณท่ีใช
ในสถานประกอบการ การวิเคราะหคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการผลิต และของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยใชการวิเคราะหทางเคมี  และใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมี  ศึกษามาตรฐานของ
สารท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตกอนปลอยลงสูส่ิงแวดลอม และวัดปริมาณสารสารท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
รวมท้ังวิธีการบําบัดและการติดตามปริมาณสารในกระบวนการบําบัดโดยใชการวิเคราะหทางเคมี

3123-4103 ปฏิบัติการทางเคมี 3 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1 เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคนควาหาขอมูลทางสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของกับกับงาน/โครงงานเคมี
ท่ีไดรับมอบหมาย

2 เพ่ือใหสามารถใชแหลงทรัพยากรตางๆ มาอธิบายความปลอดภัยและการใชสารเคมีอยางถูกตอง
3 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับระบบ 5ส  ISO 9000 และ 14000
4 เพ่ือใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ ท่ีสอดคลองกับงานทางเคมี
5 เพ่ือใหสามารถ บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตาม
มาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ

6 เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยเพ่ือใหสามารถ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา แหลงหาขอมูลทางสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของกับกับงาน/โครงงานเคมี           
ท่ีไดรับมอบหมาย

2. ปฏิบัติการคนควาเร่ืองความปลอดภัยในการใชสารเคมี จากแหลงทรัพยากรธรรมชาต ิระบบสาร
สนเทศ เปนตน

3. ปฏิบัติงานโดยใชระบบ 5ส  ISO 9000 และ 14000
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4. ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธท่ีสอดคลองกับงานทางเคมี
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานคนควาขอมูลทางสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของกับกับงาน/โครงงานเคมี การคนควาเรื่องความ
ปลอดภัยในการใชสารเคมี จากแหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ ระบบสารสนเทศ และปฏิบัติงานโดยใชระบบ 5ส
ISO 9000 และ 14000 รวมท้ังปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ ท่ีสอดคลองกับงานทางเคมี

3123-4104 ปฏิบัติการทางเคมี 4 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหอาหารและผลิตภัณฑ การแปรรูปอาหารและการบรรจุผลิต
ภัณฑ

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน ในผลิตภัณฑอาหาร เปนตน ได
3. เพ่ือใหสามารถเพาะเล้ียงเช้ือและหาปริมาณจุลินทรียในอาหาร และวัตถุดิบท่ีเก่ียวของ
4. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคทางเคมีตางๆ เชน การตกผลึก การสกัด โครมาโตกราฟ เปนตน มาใช
ในงานวิเคราะห

5. เพ่ือใหสามารถ บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตาม
มาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ

6. เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยเพ่ือใหสามารถ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการวิเคราะหอาหาร การแปรรูปอาหาร และการทําผลิตภัณฑ
2. ผลิตอาหารจาการแปรรูป การหมัก การทําใหแหง และวิธีตางๆท่ีเหมาสมและทําบรรจุภัณฑ
3. วิเคราะหหาปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรท ไขมัน ในผลิตภัณฑอาหาร
4. เพาะเลี้ยงเชื้อและหาปริมาณจุลินทรียในอาหาร และวัตถุดิบท่ีเก่ียวของ
5. อธิบายเทคนิคทางเคมีตางๆ เชน การตกผลึก การสกัด โครมาโตกราฟ เปนตน มาใชในงาน
วิเคราะห

6. วิเคราะหและสังเคราะหงานโดยใชเทคนิคทางเคม ีเชน การตกผลึก การสกัดและโครมาโตกราฟ
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานเคมีท่ีเกียวของกับอาหาร การแปรรูปอาหาร และการบรรจุผลิตภัณฑ ผลิตอาหารจากการ
แปรรูป การหมัก การทําใหแหง และวิธีตางๆท่ีเหมาสม การบรรจุภัณฑ วิเคราะหหาปริมาณโปรตีน คารโบไฮ
เดรท ไขมัน เปนตน ในผลิตภัณฑอาหาร การเพาะเล้ียงเช้ือและหาปริมาณจุลินทรียในอาหารและวัตถุดิบท่ี
เก่ียวของ วิเคราะหและสังเคราะหงานโดยใชเทคนิคทางเคม ีเชน การตกผลึก การสกัดและโครมาโตกราฟ
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3123-6001 โครงงานวิชาชีพ 4 (*)
( Project)

จุดประสงครายวิชา
1 เพ่ือเขาใจกระบวนการในการศึกษาคนควา วิจัย ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสามารถนํามา
พัฒนาการจัดทําโครงงานในสาขาเคมีอุตสาหกรรม  เชน การการออกการวิเคราะห การสราง
เคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ การทําโครงงานวิทยาศาสตร

2 เพ่ือสามารถวางแผน ดําเนินการ แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน สรุปประเมินผล ทํารายงาน
และนําเสนอผลงาน

3 เพ่ือใหเกิดความตระหนักในสภาพการทํางาน มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ และ
จรรยาในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร การวิเคราะห การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีสอดคลองกับสาขา
วิชาชีพได

2. รายงาน สรุป ประเมินผล และนําเสนอผลงานได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาคนควา และนําความรูจากรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาชีพมาประยุกตใชในการทําโครงงานวิชา
ชีพ โดยการศึกษาคนควาขอมูล เขียนโครงงาน นําเสนอโครงงาน  วางแผนการดําเนินการ ปรับปรุง แกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การรายงานผลเปนระยะ และนําเสนอผล
การปฏิบัติงานตามโครงงานตอคณะกรรมการประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปโตรเคมี

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546    ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม  สาขาวิชาปโตรเคม ี สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกรหรือ
ประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคม  มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพปโตรเคม ีใหเกิดความเจริญ
กาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม    และสามารถติดตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพปโตรเคมี   ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ปโตรเคมี

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพือ่ใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาปโตรเคมี
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุมและพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. คํานวณปริมาณสารสัมพันธ วิเคราะหสาร และปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรม
7. ควบคุมการทํางานของอุปกรณในกระบวนการผลิต
8. วางแผน บํารุงรักษาอุปกรณในกระบวนการผลิต
9. วัดและควบคุมตัวแปรกระบวนการผลิต
10. จัดและพัฒนาระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
11. ทดสอบคุณภาพสารตั้งตนและผลิตภัณฑกระบวนการผลิต
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปโตรเคมี

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาปโตรเคม ี    ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา  99  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 30  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต )
2.4 โครงงาน/โครงการวิชาชีพ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.6 )  หรือเทียบเทาใน
ประเภทสาขาวิชา วิทยาศาสตร- คณิตศาสตร



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

130

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ไมใชสาขาวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอื่น จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
9  หนวยกิต ดังตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3123-0001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 (3)
3123-0002 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3)
3123-0003 ฟสิกสพื้นฐาน 3 (3)

รวม   9 (9)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 4 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0601 เคมีทั่วไป 4 (5)
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 4 (5)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 30 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0602 เคมีอินทรียท่ัวไป 4 (5)
3124-2001 การวัดและควบคุมกระบวนการ 3 (4)
3124-2002 การเขียนแบบสาํหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี 3 (4)
3124-2003 การคํานวณข้ันตนในงานวิศวกรรมเคมี 3 (3)
3124-2004 จลศาสตรวิศวกรรมเคมี 3 (3)
3124-2005 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 1 5 (7)
3124-2006 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 2 5 (7)
3124-2007 เคมีพอลิเมอร 4 (5)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3124-2101 เทคโนโลยีปโตรเลียม 4 (5)
3124-2102 เทคโนโลยีปโตรเคมี 3 (3)
3124-2103 เทคโนโลยีพลาสติก 4 (5)
3124-2104 การซอมบํารุงในโรงงาน 2 (2)
3124-2105 ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 2 (2)
3124-2106 ความปลอดภัยในโรงงาน 3 (3)
3124-2107 การอนุรักษพลังงานความรอน 3 (3)
3124-2108 ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน 2 (3)
3100-0604 เคมีวิเคราะหท่ัวไป 4 (5)
3123-2006 เครื่องมือวิเคราะหทางดานเคมี 4 (5)
3123-2101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3 (3)
3123-2105 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 4 (5)
3123-2113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 3 (3)
3124-4101 ปฏิบัติการปโตรเคมี 1 6 (*)
3124-4102 ปฏิบัติการปโตรเคม ี2 6 (*)
3124-4103 ปฏิบัติการปโตรเคม ี3 6 (*)
3124-4104 ปฏิบัติการปโตรเคม ี4 6 (*)
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สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงงาน/โครงการวิชาชีพ  4หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3124-6002 โครงงานวิชาชีพ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3124-2001 การวัดและควบคุมกระบวนการ 3 (4)
(Instrument and Process Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติ โครงสราง สวนประกอบ หลักการทํางานของอุปกรณในระบบ
การวัดและควบคุม

2. เพ่ือใหสามารถทดลองการทํางานของอุปกรณวัดตัวแปรกระบวนการผลิต และการใชเคร่ืองควบ
คุมกระบวนการ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรอบคอบในการทํางาน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจรูปแบบคุณสมบัติ โครงสราง หลักการทํางาน ของอุปกรณในระบบการวัดและควบคุม
2. ใชงานอุปกรณในระบบการวัดและควบคุม
3. ตรวจสอบขอขัดของของอุปกรณในระบบการวัดและควบคุม
4. บํารุงรักษาอุปกรณในระบบการวัดและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะโครงสราง หลักการทํางาน การบํารุงรักษา การสอบเทียบ ของอุปกรณในระบบการวัด

และควบคุมแบบนิวเมติกสและอีเล็กทรอนิกส เชน อุปกรณตรวจวัดตัวแปรในกระบวนการผลิต (อุณหภูมิ
ความดัน ระดับ อัตราการไหล คุณสมบัติทางเคมี) อุปกรณแปลงสัญญาณ ตัวควบคุม และวาลวควบคุม

ปฏิบัติการใชงาน ปรับแตง สอบเทียบ บํารุงรักษา แบบจําลอง กระบวนการวัดและควบคมุ ตัวแปร
กระบวนการผลิต

3124-2002 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี 3 (4)
(Engineering Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนและอานแบบเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนและอานแบบแผนภูมิกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปราณีต รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนและอานแบบเคร่ืองกล
2. เขียนและอานแบบ แผนภมิูกระบวนการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการจําแนกลักษณะของการเขียนแบบ การใชอุปกรณและวัสดุในการเขียนแบบ มาตรฐานใน

การเขียนแบบ การกําหนดขนาด การเขียนภาพพิกทอเรียล การอานและฉายภาพอโทกราฟฟก สัญลักษณและ
ศัพทเทคนิคท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี การจําแนกลักษณะของแผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต การ
เขียนและอานแบบแผนภูมิแสดงระบบทอ อุปกรณการผลิต และอุปกรณการวัดและควบคุม  การอานตัวอยาง
แผนภมิูกระบวนการผลิต   การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร

3124-2003 การคํานวณข้ันตนในงานวิศวกรรมเคมี 3 (3)
(Basic Calculation for Chemical Engineering)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคํานวณขัน้ตนในงานวิศวกรรมเคมี การดลุมวลสาร และพลังงานใน
ระบบท่ีมี และไมมีปฏิกิริยาเคมี

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย
มาตรฐานวิชาชีพ

1. หาสมบัติทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของสารในกระบวนการผลิต จากการคาํนวณ  ตาราง
และกราฟ

2. สมดุลมวลสารและพลังงานในระบบท่ีมีและไมมีปฏิกิริยาเคมี
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี การทําสมดุลมวลสารท่ีเก่ียวของ และไมเก่ียวของกับ
ปฏิกิริยาเคมี ของระบบที่เขาสูสภาวะคงตัว โดยใชขอมูลสมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค ขอมูลทางกายภาพ และขอ
มูลทางอุณหพลศาสตร การแกปญหาสมดุลมวลสาร และพลังงานดวยคอมพิวเตอร

3124-2004 จลนศาสตรวิศวกรรมเคมี 3 (3)
(Chemical Engineering Kinetics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการคํานวณและการวิเคราะหขอมูลของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
2. เพ่ือใหมีความสามารถ ควบคุมการทํางานของเคร่ืองปฏิกรณเคมี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการตรงตอเวลา มีระเบียบวินัยในการทํางาน

มาตรฐานวิชาชีพ
1. จําแนกลักษณะของเครื่องปฏิกรณเคมี
2. คํานวณและวิเคราะหขอมูลของอัตราการเกิดปฏิกิริยาในเคร่ืองปฏิกรณเคมี
3. อธิบายลักษณะและกลไกการทํางาน สาเหตุการเสื่อมสภาพ การฟนฟูสภาพของตัวเรงปฏิกิริยา
4. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องปฏิกรณ
5. บอกตัวแปรท่ีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาในเคร่ืองปฏิกรณเคมี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของจลศาสตรเคมี เก่ียวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวแปรท่ีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยา

ในเคร่ืองปฏิกรณเคมี  การจําแนกลักษณะ หลักการทํางานและสวนประกอบของเคร่ืองปฏิกรณแบบตางๆ เชน
เคร่ืองปฏิกรณเคมีแบบกะ แบบถังกวนตอเน่ือง แบบทอ แบบฟลูอิดไดซ   ลักษณะและกลไกการทํางานของตัว
เรงปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพ และการฟนฟูสภาพตัวเรงปฏิกิริยา การควบคุมการทํางานของเคร่ืองปฏิกรณเคมี

3124-2005 การปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 1 5 (7)
(Unit Operation in Chemical industry I)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีทางกลศาสตรของไหล และ
อนุภาคของแข็ง

2. เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติการควบคุมการทํางานของอุปกรณท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีทางกล
ศาสตรของไหล และอนุภาคของแข็ง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. ควบคุมการทํางานของอุปกรณท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีทางกลศาสตรของไหล และอนุภาคของแข็ง
2. ตรวจสภาพ และบํารุงรักษา อุปกรณท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีทางกลศาสตรของไหล และอนุภาคของแข็ง
3. เขียนรายงานบันทึก วิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลศาสตรของไหล การเคล่ือนท่ีของอนุภาคในของไหล การไหลของของไหลผานของแข็ง ฟลู

อิดไดเซชั่น หลักการทํางาน และการควบคุมวาลว เคร่ืองจักรของของไหล เชน ปม คอมเพรสเซอร โบลวเวอร
เคร่ืองกังหัน อุปกรณประกอบทอ วาลว เครื่องผสม และการกวน เคร่ืองบดลดขนาด เคร่ืองคัดแยกอนุภาคดวย
เครื่องมือกล เคร่ืองตกตะกอน เคร่ืองแยกสารท่ีใชหลักความแตกตางของความหนาแนนของสาร  ปฏิบัติการ
ทดลองศึกษาทฤษฎี  ควบคุมการทํางานของอุปกรณท่ีมีหลักการเก่ียวกับกลศาสตรของไหลและของแข็ง

3124-2006 การปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 2 5 (7)
(Unit Operation in Chemical industry II)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งแลกเปล่ียนความรอน เคร่ืองแยกสารโดยใชหลัก
การถายเทมวล

2. เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติการควบคุมการทํางานของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน เครื่องแยก
สารโดยใชหลักการถายเทมวลและเคร่ืองปฏิกรณเคมี
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3.  เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย

มาตรฐานรายวิชา
1. ควบคุมการทํางานของอุปกรณที่ใชหลักการการถายเทความรอน และการถายเทมวล
2. ตรวจสภาพ และบํารุงรักษา อุปกรณท่ีใชหลักการการถายเทความรอน และการถายเทมวล
3. เขียนรายงานบันทึก วิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการถายเทความรอน หลักการทํางานและการควบคุม เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน เคร่ืองตม

ระเหย เคร่ืองผลิตไอนํ้า เคร่ืองผลิตนํ้าหลอเย็น เคร่ืองอบแหง หลักการถายเทมวลสารท่ีสภาวะสมดุล หลักการ
ทํางานและการควบคุม เคร่ืองกล่ัน เคร่ืองสกัดสาร เครื่องดูดซับ เครื่องดูดซึม เคร่ืองแลกเปล่ียนอิออน เครื่อง
ตกผลึก  ปฏิบัติการทดลองศึกษาทฤษฎี ควบคุมการทํางานของอุปกรณเก่ียวกับการถายเทความรอนและการ
ถายเทมวล ทํารายงาน

3124-2007 เคมีพอลิเมอร 4 (5)
(Polymer Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1 เพ่ือใหมีความเขาใจสารพอลิเมอร  ชนิดของพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุล ความสัมพันธ
ระหวางโครงสราง สมบัติและการใชงานของพอลิเมอร

2 เพ่ือใหมีความเขาใจปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัวรวม รวมทั้ง
กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร

3 เพ่ือใหมีทักษะในการสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4 เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและอธิบายผลการทดสอบพอลิเมอร
5 เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร (Polymer

Characterization) และการวิเคราะหพอลิเมอรโดยการใชเคร่ืองมือ (Instrumental Polymer
Analysis)

6 เพ่ือใหมีความรอบคอบในการทํางาน อยางมีระบบแบบแผนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
และผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายลักษณะของสารพอลิเมอร และสามารถจําแนกชนิดของพอลิเมอร
2. อธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
3. สังเคราะหพอลิเมอรโดยใชปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัว
4. สังเคราะหพอลิเมอรโดยใชกระบวนการสังเคราะห เชนแบบบลัคและแบบสารละลาย
5. ทําการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร
6. วิเคราะหพอลิเมอรโดยการใชเคร่ืองมือ



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

138

7. วางแผนการทํางาน การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ลักษณะสารพอลิเมอร การจําแนกชนิด โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน แบบควบแนนและแบบรวมตัว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร การหาน้ําหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร ลักษณะของโคพอลิเมอร  ประโยชนการใชงานของเทอรโมพลาสติกและเทอรโมเซท
การสังเคราะหพอลิเมอร เชน แบบควบแนนและแบบรวมตัว การจําแนกชนิดของพอลิเมอร ทดสอบสมบัติ
ของพอลิเมอร เชน การทดสอบการทนตอแรงดึง การหาคาดัชนีการไหล การทดสอบการทนตอแรงกระแทก
และอ่ืนๆ ศึกษาการวิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร (Polymer Characterization) โดยการใชเครื่องมือ
(Instrumental Polymer Analysis) เชน GC,และ UV, Visible , IR spectroscopy

3124-2101 เทคโนโลยีปโตรเลียม 4 (5)
(Petroleum Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําเนิดของปโตรเลียม การสํารวจ การขุดเจาะ การผลิต
ปโตรเลียม องคประกอบ โครงสราง และการจําแนกประเภทของปโตรเลียม คุณสมบัติทางเคมี
ฟสิกส ของปโตรเลียม แหลงปโตรเลียมท่ีสําคัญในประเทศไทย

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดตางๆ การแยกประเภทของผลิต
ภัณฑปโตรเลียม คุณสมบัติทางเคมี ฟสิกสของผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดตางๆ การกําหนดคุณ
ภาพในการใชงานของผลิตภัณฑปโตรเลียมเพ่ือใหเหมาะสม สอดคลองในเรื่องของเศรษฐศาสตร
ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการทดสอบผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามมาตรฐาน ASTM
หรือ IP

4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางฟสิกส ตามวิธีการมาตรฐานของ
ASTM หรือ IP

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ถูกตอง และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายถึงการกําเนิดปโตรเลียม วิธีการสํารวจ การขุดเจาะ และการผลิตปโตรเลียม รวมถึงองค
ประกอบ โครงสราง และคุณสมบัติ ทางเคมี และทางฟสิกสของปโตรเลียม

2. จําแนกประเภทของผลิตภัณฑปโตรเลียม อธิบายคุณสมบัติในการใชงาน บอกขอกําหนดคุณภาพ
ท่ีไดมาตรฐานของผลิตภัณฑปโตรเลียม

3. ทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามวิธีมาตรฐาน ASTM หรือ IP
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการกําเนิดของปโตรเลียม การสํารวจ การขุดเจาะ การผลิตปโตรเลียม ท้ังกาซและนํ้ามันดิบ คุณ

สมบัติทางเคมี และทางฟสิกส ของปโตรเลียม องคประกอบ โครงสราง และการจําแนกประเภทของ
ปโตรเลียมและแหลงปโตรเลียมที่สําคัญในประเทศไทย การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑจากปโตรเลียม คุณ
สมบัติและประโยชนการใชงานของผลิตภัณฑปโตรเลียมแตละชนิด การกําหนดคณุภาพในการใชงานผลิต
ภัณฑปโตรเลียมที่เหมาะสม สอดคลองในดานเศรษฐศาสตร ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม วิธีการทดสอบ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP และปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางเคมี และทางฟสิกส
ของผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามวิธีมาตรฐาน ASTM หรือ IP

3124-2102 เทคโนโลยีปโตรเคมี 3 (3)
(Petrochemical Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการผลิต   เทคโนโลยีท่ีใชในแตละหนวยผลิต
สารปโตรเคมีขั้นตน ขัน้กลาง และขั้นปลาย

3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับหลักการทํางานของอุปกรณท่ีใชในหนวยสนับสนุนการผลิต
4.  เพ่ือใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ทํางานโดยตระหนักถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการขนสง การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
2. อธิบายกระบวนการผลิตสารปโตรเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง และข้ันปลาย
3. จัดการและควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากอุตสาหกกรรมปโตรเคมี
4. เขาใจปฏิกิริยาท่ีใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี ในประเทศไทย องคประกอบของกลุมโรงงานปโตรเคมี

การเตรียมวัตถุดิบ การขนสง การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ  ระบบสาธารณูปโภค เชน การผลิตนํ้า ไอนํ้า
ไฟฟา ไนโตรเจน อากาศ สารทําความเย็น และอ่ืนๆ   การจัดการและควบคุมมลภาวะ  เทคนิคการใชพลังงาน
งานความรอนรวม  กระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพสําหรับกระบวนการผลิตสารปโตรเคมี
ข้ันตน เชน โอเลฟนส อะโรมาติกส กระบวนการผลิตสารปโตรเคมีขั้นกลาง เชน เรซินสังเคราะห เสนใย สาร
ละลาย ยางสังเคราะห กระบวนการผลิตปโตรเคมีข้ันปลาย เชน การข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก ส ีสารเคมี

3124-2103 เทคโนโลยีพลาสติก 4 (5)
(Introduction to Plastic Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ ชนิด สมบัติของและการนําไปใชงานของเม็ดพลาสติก
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2. เพ่ือใหมีความความเขาใจหลักการเตรียมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแตง
3. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองจักรท่ีใชในการข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก
4. เพ่ือใหสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ขยัน หม่ันเพียร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบาย ชนิด และสมบัติของเม็ดพลาสติก
2. อธิบายหลักการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแตง   กรรมวิธีการผลิตงานพลาสติก และลักษณะ
ของผลิตภัณฑ

3. อธิบายหลักการทํางาน และสวนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใชในการผลิตงานพลาสติก
4. ข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก
5. ตกแตงช้ินงานผลิตภัณฑพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  สมบัติและลักษณะของเม็ดพลาสติก การเตรียมเม็ดพลาสติกและสารเคมี

กรรมวิธีการผลิตงานพลาสติก เชน งานรีด (Calendering) งานอัดรีดข้ึนรูป (Extrusion) งานฉีดเปาพลาสติก
(Injection Blow Molding) งานฉีดพลาสติก (Injection Molding) งานอัด (Compression Molding) การทําไฟ
เบอรกลาส (Fiberglass) และลักษณะของตัวอยางของผลิตภัณฑ  การเตรียมวัสดุพลาสติก การผสมวัสดุ
พลาสติกกับสารเติมแตง การผลิตพลาสติกโดยใชกรรมวิธีการผลิตในงานพลาสติก เชน งานฉีดพลาสติก
( Injection Molding ) งานฉีดเปาพลาสติก ( Injection Blow Molding )  และตกแตงชิน้งาน

3124-2104 การซอมบํารุงในโรงงาน 2 (2)
(Industrial maintenance)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสาเหตุของการเส่ือมสภาพ และตรวจสภาพของอุปกรณในกระบวนการ
ผลิต

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการซอมบํารุงตามตารางการซอมบํารุง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ใชวัสดุและพลังงานอยาง
ประหยัด

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจสภาพและบํารุงรักษา เคร่ืองจักรกล และอุปกรณการผลิตในโรงงาน
2. เลือกใชวัสดุในการซอมบํารุงไดอยางเหมาะสม
3. วิเคราะหสาเหตุการเสื่อมสภาพ ของเคร่ืองจักร อุปกรณในโรงงาน
4. ปฏิบัติการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล และอุปกรณการผลิตเบ้ืองตน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล  และอุปกรณการผลิตอ่ืนๆ  เชนเครื่อง

กําเนิดไอนํ้า อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เปนตน วิเคราะหสาเหตุการเสื่อม
สภาพ ตรวจสภาพอุปกรณ  ศึกษาการซอมบํารงุเชิงปองกัน การหลอล่ืนอุปกรณเคร่ืองมือกล  การเลือกวัสดุ
อุปกรณกันร่ัวซึม ปฏิบัติการซอมบํารุงอุปกรณพ้ืนฐาน

3124-2105 ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 2 (2)
(Power  and  Utilities )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจกระบวนการผลิตนํ้า ไฟฟา ไอนํ้า สารทําความเย็น อากาศ ท่ีใชใน
อุปกรณการผลิต

2. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจหลักการทํางาน  โครงสราง การบํารุงรักษา ของอุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการผลิตนํ้า ไอนํ้า ไฟฟาและ สารทําความเย็น

3. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจสมบัติทางเทอรไดมามิคสของวัฎจักรไอนํ้า วัฏจักรทําความเย็น วัฎจักร
เคร่ืองอัดอากาศ  กระบวนการเผาไหม

4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ทํางานโดยตระหนักถึงสิง่แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการผลิตนํ้า ไฟฟา ไอนํ้า สารทําความเย็น และอากาศ ท่ีใชในอุปกรณการผลิต
2. ควบคุมการทํางานและบํารุงรักษาของอุปกรณการผลิตนํ้า ไอนํ้า ไฟฟาและ สารทําความเย็น
3. คํานวณสมบัติทางเทอรไดมามิคสของสารในกระบวนการผลิตนํ้า ไฟฟา ไอนํ้า สารทําความเย็น
อากาศ ท่ีใชในอุปกรณการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการทางเทอรโมไดนามิคส หลักการทํางาน โครงสราง การจําแนกประเภท การบํารุงรักษา

เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า เคร่ืองกังหันกาซ เคร่ืองกังหันไอนํ้า หอทํานํ้าเย็น ระบบทําความเย็น เคร่ืองอัดลม   ศึกษา
กระบวนการผลิตนํ้า ไฟฟา ไอนํ้า สารทําความเย็น และอากาศท่ีใชในอุปกรณการผลิต

3124-2106 ความปลอดภัยในโรงงาน 3 (3)
(Industrial safety)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห สาเหตุของอุบัติเหตุ และวิธีปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
2. เพ่ือใหสามารถปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีไดอยางปลอดภัย
3. เพ่ือใหสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับผูไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน
4. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการทํางานดวยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี
2. สามารถเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดอยางเหมาะสม
3. ปฏิบัติการปองกันและระงับอุบัติเหตุในการทํางาน
4. ปฏิบัติงานในโรงงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและทฤษฎีของความปลอดภัย สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ หลักแหงความปลอด

ภัยในการปฏิบัติงาน การปองกันและระงับอัคคีภัย ไฟฟา สารเคมี อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การ
เลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ความปลอดภัยเก่ียวกับหมอไอนํ้า ทัศนคติท่ีดีตอการทํางานดวย
ความปลอดภัย เพ่ือลดระดับความเสียหายจากอุบัติภัยอันเน่ืองมาจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

3124-2107 การอนุรักษพลังงานความรอน 3 (3)
(Conservation of heat)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานความ
รอนในอุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการใชพลังงานอยางประหยัด และคุมคา
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายเทคนิคการใชพลังงานอยางคุมคา
2. บํารงุรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานความรอน
3. บันทึก และรายงานการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน
4. ใชอุปกรณและเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหพลังงานความรอน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน การอนุรักษพลังงานสําหรับเคร่ือง

จักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานความรอน เชน เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า  เตาเผา เปนตน  การนําพลังงานความรอนท่ีใช
แลวกลับมาใชใหม การใชพลังงานความรอนรวม อุปกรณและเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหพลังงานความรอน
เทคนิคการตรวจวิเคราะหพลังงานความรอนและกรณีตัวอยาง การคํานวณหาอัตราสวนการเผาไหมเช้ือเพลิง
ใหเหมาะสม
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3124-2108 ไฟฟาอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 2 (3)
(Basic Electrical Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับระบบไฟฟาและอานแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณในระบบไฟฟา
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบไฟฟาและอานแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
2. ควบคุมการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา
3. ตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณในระบบไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมและการอานแบบ การใชเคร่ืองวัดไฟฟาแบบตางๆ งานควบคุม

เคร่ืองกลไฟฟา ฟวส เซอรกิตเบรกเกอร สวิตซปองกันกระแสไฟฟารั่ว การหาขนาดของตัวนําและอุปกรณปอง
กันไฟฟา ติดต้ังและตออุปกรณปองกันไฟฟา ตอวงจรควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา ตอวงจรงานแสงสวาง การซอม
แซมและบํารุงรักษา

3124-4101 ปฏิบัติการปโตรเคมี 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหไดรับความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพ้ืนฐานของชางเทคนิคท่ีเก่ียว
กับงานวิเคราะหในเชิงปริมาณและคุณภาพของสารในกระบวนการผลิต

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูพ้ืนฐานทางดานเคมีและทางฟสิกสท่ีเรียนในหองเรียน ไปใชแกปญหา
ในการทํางานในหองปฏิบัติการทดสอบคณุภาพทางเคมีและทางฟสิกสของสถานประกอบการ

3. เพ่ือใหสามารถ บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตาม
มาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ

4. เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการวิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารในกระบวนการผลิต
2. อธิบายการจัดการเก่ียวกับระบบคุณภาพในหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางเคมีและทาง
ฟสิกสของสารในกระบวนการผลิต

3. ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางฟสิกสของสารในกระบวนการผลิต
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม
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5. สรุป เขียนรายงาน และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา

ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ศึกษาเทคนิคการดําเนินการวิเคราะห หรือทดสอบ
สมบัติของสารในกระบวนการผลิตอยางไรใหมีมาตรฐาน ศึกษาระบบคุณภาพตางๆ ศึกษาหลักการวิเคราะห
สมบัติทางเคมีและทางฟสิกสของสารในกระบวนการผลิตในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ปฏิบัติงานในหอง
ปฏิบัติการทางเคมีและทางฟสิกส   การใชเคร่ืองมือ อุปกรณการทดลอง และการวิเคราะหทางเคมี วิธีการเก็บ
รักษาเคร่ืองมืออุปกรณและสารเคมี ปฏิบัติการวิเคราะหสมบัติผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี ตามมาตร
ฐานสากล เชนตามวิธี ASTM หรือ IP  ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม  ศึกษาหลักการ
คนควาวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

3124-4102 ปฏิบัติการปโตรเคมี 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหไดรับความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพ้ืนฐานของชางเทคนิคท่ีเก่ียว
กับเทคโนโลยีการผลิตในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี หรือ โรงงานอุตสาห
กรรมเคมีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสารปโตรเคมี ท่ีเรียนในหองเรียน ไปใช
แกปญหาในการทํางานในสถานประกอบการ

3. เพ่ือใหสามารถ บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตาม
มาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ

4. เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายองคประกอบหรือโครงสรางของกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรรมเคมี
2. อธิบายเทคนิคการดําเนินการผลิตอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติการควบคุมและบํารุงรักษา อุปกรณในกระบวนการผลิต
4. สรุป เขียนรายงาน และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ศึกษาเทคนิคการดําเนินการผลิตอยางไรใหมีประ

สิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิต  โดยปฏิบัติงานเก่ียวกับ  การเตรียมวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต    การคาํนวณสมดุล
มวลสารและพลังงาน  การวัดและควบคมุตัวแปรกระบวนการผลิต  การอานและเขยีนแผนภูมิกระบวนการ
ผลิต การตรวจตรา และการซอมบํารงุ อุปกรณการผลิต เชน อุปกรณสงถายของไหลและของแข็ง  อุปกรณแลก
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เปล่ียนความรอน อุปกรณแยกสาร หอกล่ัน หอสกัด หอดูดซึม อุปกรณบดลดขนาด  ถังเก็บวัตถุดิบและผลิต
ภัณฑ  เคร่ืองปฏิกรณเคมี   เปนตน  ศึกษาและปฏิบัติงานในระบบสนับสนุนการผลิตของโรงงาน

3124-4103 ปฏิบัติการปโตรเคมี 3 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานพ้ืนฐานของชางเทคนิคท่ีเก่ียวกับการ
บริหารงานคุณภาพ การวางแผนจัดการในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหในเชิงคณุภาพและเชงิปริมาณของสารในกระบวนการผลิต
การควบคุมและบํารุงรักษา อุปกรณในกระบวนการผลิต

3. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศ  ใชคอมพิวเตอรในงานอาชพี บันทึกการปฏิบัติงาน
สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตามมาตรฐานของการทํางานรายงานและ
การนําเสนอ

4. เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานพ้ืนฐานของชางเทคนิคท่ีเก่ียวกับการบริหารงานคุณ
ภาพ การวางแผนจัดการในสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการวิเคราะหในเชิงคณุภาพและเชงิปริมาณของสารในกระบวนการผลิตการควบคมุ
และบํารุงรักษา อุปกรณในกระบวนการผลิต

3. ใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศ ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานคุณภาพ และ
การวางแผนจัดการในอุตสาหกรรม บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนํา
เสนอผลงาน ตามมาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ

4. จัดระบบคุณภาพในหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางเคมีและทางฟสิกสของสารในกระบวน
การผลิต

5. ควบคุมและบํารุงรักษา อุปกรณในกระบวนการผลิต การวิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ของสารในกระบวนการผลิต

6. ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางฟสิกสของสารในกระบวนการผลิต ตรวจสอบและควบคุมคุณ
ภาพส่ิงแวดลอมและสรุป เขียนรายงาน นําเสนอผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารใน

กระบวนการผลิต การควบคุมและบํารุงรักษาอุปกรณในกระบวนการผลิต การจัดระบบคุณภาพในหองปฏิบัติ
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การ การจัดการดานส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การตรวจวิเคราะห และการประเมินสภาพ
ความปลอดภัย

3124-4104 ปฏิบัติการปโตรเคมี 4 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหไดรับความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพ้ืนฐานของชางเทคนิคท่ีเก่ียว
กับการบริหารงานคุณภาพ  การวางแผนจัดการในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูพ้ืนฐานท่ีเรียนในหองเรียน เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ  การวาง
แผนจัดการในอุตสาหกรรม ไปใชแกปญหาในการทํางานในสถานประกอบการ

3. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศ  ใชคอมพิวเตอรในงานอาชพี
4. เพ่ือใหสามารถ บันทึกการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน ตาม
มาตรฐานของการทํางานรายงานและการนําเสนอ

5. เพ่ือใหตระหนักในสภาพความเปนจริงของชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ มีเจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานคุณภาพ และการวางแผนจัดการในอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม
3. ปฏิบัติงานใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดานระบบบริหารงานดานคุณภาพ  การเพ่ิมผลผลิต

การจัดการดานส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เชน จัดทําคูมือคุณภาพ  การตรวจติดตามงานดาน
คุณภาพ  การตรวจวิเคราะห และการประเมินสภาพความปลอดภัย

3124-6001 โครงงานวิชาชีพ 4 (*)
( Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือเขาใจกระบวนการในการศึกษาคนควา วิจัย ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสามารถนํามา
พัฒนาการจัดทําโครงงานในสาขาปโตรเคมี เชน การการออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ การทําโครงงานวิทยาศาสตร

2. เพ่ือสามารถวางแผน ดําเนินการ แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน สรุปประเมินผล ทํารายงาน
และนําเสนอผลงาน
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3. เพ่ือใหเกิดความตระหนักในสภาพการทํางาน มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ และ
จรรยาในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร โครงงานดาน การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีสอด
คลองกับสาขาวิชาชีพได

2. รายงาน สรุป ประเมินผล และนําเสนอผลงานได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาคนควา และนําความรูจากรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาชีพมาประยุกตใชในการทําโครงงานวิชา
ชีพ โดยการเขียนโครงงาน นําเสนอโครงงาน  ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ วางแผน ดําเนินการ ปรับปรุง แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การรายงานผลเปนระยะ และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงงานตอคณะ
กรรมการประเมินผล



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุต
สาหกรรมสิง่ทอ    สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ   สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค   ผูควบคุมงาน และ
ผูชวยวิศวกร มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. .เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีส่ิงทอใหเกิดความเจริญ
กาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีสิ่งทอใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคโนโลยีสิ่งทอ

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. วิเคราะหหาชนิดของเสนใย
7. วางแผนบริหารจัดการ แกปญหางานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8. วางแผน ทดสอบ และควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
9. เตรียม วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการผลิตเสนดาย
10. เตรียมตัวอยางผาทอ ออกแบบและวิเคราะหผาทอ
11. เตรียมตัวอยางผาถัก ออกแบบและวิเคราะหผาถัก
12. เตรียมการทอ ควบคุมตรวจสอบการทอผา
13. เตรียมการถกั ควบคุมและตรวจสอบการถักผา
14. เตรียมการอัดผา  ควบคุมและตรวจสอบการผลิตผาไมทอ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ

                                                        

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา  93  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 13  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 20 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 93 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3801-0001 วัสดุเสนใยสิ่งทอ 2 (2)
3801-0002 การผลิตผาทอ 3 (5)
3801-0003 การผลิตผาถัก 2 (3)
3801-0004 งานช้ินสวนเคร่ืองจักรส่ิงทอ 2 (3)
3801-0005 งานทดสอบวัสดุสิ่งทอ 2 (3)
3801-0006 เทคนิคการปนดาย 1 (1)

รวม   15 (22)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 13 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3801-1001 วิทยาศาสตรเสนใย 2 (2)
3801-1002 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3801-2001 เตรียมการทอ 2 (3)
3801-2002 เทคโนโลยีการถัก 2 (3)
3801-2003 เทคโนโลยกีารทอ 1 2 (3)
3801-2004 เทคโนโลยกีารทอ 2 2 (3)
3801-2005 ออกแบบวิเคราะหผาทอ 2 (3)
3801-2006 ทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ 2 (3)
3801-2007 ออกแบบวิเคราะหผาถัก 2 (3)
3801-2008 การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ 2 (2)
3801-2009 เทคโนโลยีการปนดาย 3 (3)
3801-2010 การผลิตพรมและผาไมทอ 2 (2)
3801-2011 วิศวกรรมโรงงานส่ิงทอ 2 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3801-2101 เทคโนโลยีเตรียมการทอ 5 (8)
3801-2102 เทคโนโลยีทอเคร่ืองจักร 5 (8)
3801-2103 เทคโนโลยีวิเคราะหและออกแบบลายทอ 5 (8)
3801-2104 การจัดการอุตสาหกรรมสิง่ทอ 2 (2)
3802-2006 การพิมพสิ่งทอ 1 2 (4)
3100-0108 ช้ินสวนเคร่ืองกล 3 (3)
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2)
3801-4101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  1 5 (*)
3801-4102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  2 5 (*)
3801-4103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  3 5 (*)
3801-4104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  4 5 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3801-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3801-0001 วัสดุเสนใยส่ิงทอ 2 (2)
(Textile Fiber Material)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจประเภทของเสนใย
2. เพ่ือใหมีความรูกระบวนการผลิตเสนใยและแหลงท่ีมา
3. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาวัสดุเสนใยส่ิงทอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตและแหลงท่ีมาของเสนใยธรรมชาติ
2. เปรียบเทียบสมบัติของเสนใยชนิดตาง ๆ
3. เขาใจประเภทของเสนใยธรรมชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการจําแนกประเภทของเสนใยและแหลงท่ีมา การผลิต การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ผลิตเสนใย สมบัติเสนใย ความสัมพันธระหวางเสนใยกับเสนดายและผาท่ีผลิต ประโยชนการนําไปใชงาน

3801-0002 การผลิตผาทอ 3 (5)
(Woven Fabric)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูประวัติการทอผาและประเภทเคร่ืองทอ
2. เพ่ือใหรูลายทอผาพ้ืนฐาน
3. เพ่ือใหรูการเตรียมการทอ
4. เพ่ือใหรูกลไกการทํางานของเคร่ืองทอผา

มาตรฐานรายวิชา
1. แยกประเภทเคร่ืองทอผา
2. หลักการทอผาและลายผา
3. เขาใจกระบวนการเตรียมการทอ
4. เขาใจกลไกการทํางานของเคร่ืองทอ
5. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผาทอ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติการทอผา ลายทอพ้ืนฐาน การเตรียมเสนดาย การกรอดาย การรอยตะกอ  ประเภทของ

เคร่ืองทอ ช้ินสวนและหลักการทํางาน การสงเสนดายพุง การกระทบหนาผา การมวนผาและคลายดายยืน
อุปกรณชวยในการทอ การตรวจและแกไขตําหนิบนผืนผา

3801-0003 การผลิตผาถัก 2 (3)
(Knitted Fabric)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูประเภทของเคร่ืองถักผา
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองถักผา
3. เพ่ือใหเขาใจหลักการเกิดผาถัก
4. เพ่ือใหมีความระเอียดรอบคอบในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. แยกประเภทเคร่ืองถักผา
2. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองถักผา
3. ถักผาดวยเคร่ืองถักผาแนวนอน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเปนมาของเคร่ืองถัก ประเภทเคร่ืองถัก สวนประกอบตางๆของเคร่ืองถัก หลักการ

เกิดหวงถัก การเกิดผืนผาถัก ปฏิบัติการถักดวยเคร่ืองถักผาแนวนอน

3801-0004 งานช้ินสวนเคร่ืองจักรส่ิงทอ 2 (3)
(Textile  Mechanical)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจวิธีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณ
2. เพ่ือใหสามารถประกอบ ปรับต้ังเคร่ืองจักรส่ิงทอ
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบการซอมบํารุง
4. เพ่ือใหมีความรอบคอบ มีระเบียบในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการบํารงุรักษาและความปลอดภัย
2. วางแผนระบบการประกอบปรับต้ัง เคร่ืองจักรส่ิงทอ
3. วิเคราะหแกไขปญหา ปรับปรุงงานประกอบ ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักความปลอดภยัในการทํางาน  วิธีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณ การวางแผน การประกอบติด

ต้ังเคร่ืองจักรส่ิงทอ   โครงสรางสวนประกอบ  ระบบการทํางานและการปรับต้ังเคร่ืองจักรส่ิงทอประเภทตาง ๆ
ชนิดลักษณะของการบํารุงรักษา วิธีการจัดระบบการซอมบํารงุ การปฏิบัติการซอมบํารุงเชิงปองกัน การ
ประยุกตและปรับปรุงงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรส่ิงทอ

3801-0005 การทดสอบวัสดุส่ิงทอ 2 (3)
(Textile material)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือและอุปกรณการทดสอบ
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจสมบัติของวัสดุส่ิงทอ
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสมกับวัสดุ
4. เพ่ือใหมีความเปนระเบียบ รอบคอบและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณการทดสอบวัสดุส่ิงทอ
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุส่ิงทอ
3. วิเคราะหและเลือกใชวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทดสอบวัสดุส่ิงทอ  อิทธิพลของอุณหภูมิและความช้ืนท่ีมีสมบัติของวัสดุ

ส่ิงทอ จําแนกประเภทเสนใย เสนดาย ผืนผา สมบัติของผาท่ีมีโครงสรางตางกัน การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ
การทดสอบ

3801-0006 เทคนิคการปนดาย 1 (1)
(Spinning  Technique)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูประวัติของการปนดาย
2. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตเสนดาย
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1.  เขาใจกระบวนการผลิตเสนดาย
2. กระบวนการผลิตเสนดาย
3. คํานวณและวิเคราะหขนาดของเสนดายระบบตาง ๆ



สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

159

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติการผลิตเสนดาย วิวัฒนาการปนดาย หนาท่ีและช้ินสวนของเคร่ืองจักรในกระบวนการ

ผลิตเสนดาย วิธีการผสมเสนใย ขนาดของเสนดายตามระบบตาง ๆ

3801-1001 วิทยาศาสตรเสนใย 2 (2)
(Fiber science)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเสนใย
2. เพ่ือใหมีความเขาใจและรูจักองคประกอบและสมบัติของเสนใย
3. เพื่อใหสามารถจําแนกประเภทโครงสรางและรูปลักษณะของเสนใย
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรเสนใย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตเสนใย สังเคราะหและก่ึงสังเคราะห
2. เขาใจองคประกอบและสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของเสนใย
3. วิเคราะหเสนใยตามลักษณะโครงสรางและรูปราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการจําแนกประเภทของเสนใย โครงสรางและรูปลักษณะของเสนใย สมบัติของเสนใย โครง

สรางโมเลกุลและสวนประกอบของสารโพลีเมอรท่ีใชผลิตเสนใยประโยชนการนําไปใชงาน การผลิตและ
พัฒนาเสนใย

3801-1002 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเคร่ืองกลไฟฟา
และงานควบคุมเครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดต้ังระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเคร่ืองกลไฟฟาและงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม

2. เลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดต้ังระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม งานไฟฟาแสงสวาง

งานเคร่ืองกลไฟฟาและการควบคุม การคาํนวณขนาดของอุปกรณปองกันและตัวนําไฟฟา การอานและเขียน
แบบวงจร   ไฟฟา การซอมและบํารุงรักษาระบบไฟฟา

3801-2001 เตรียมการทอ 2 (3)
(Weaving   Preparation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเขาใจหลักการวิเคราะหของเคร่ืองกรอดาย สืบดาย
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน กรอดาย สืบดายแบบ Direct และ Indirect
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาผลผลิตในกระบวนการเตรียมการทอ
4. เพ่ือใหมีระเบียบ รอบคอบ และเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองกรอดาย เครื่องสืบดาย
2. สืบดายแบบ Direct และ Indirect
3. ควบคุมและวิเคราะหแกไขปญหากระบวนการเตรียมการทอ
4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของเครือ่งกรอดาย เครื่องสืบดาย แบบ Direct และ Indirect  การคํานวณตาง ๆ

ในกระบวนการเตรยีมการทอ คํานวณหาปริมาณการใชดายยืน ดายพุง การหาผลผลิตในกระบวนการเตรยีม
การทอ

3801-2002 เทคโนโลยีการถัก 2 (3)
(Knitting Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูวิธีการดัดแปลงลายผาถักแนวนอน
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณนําลวดลายในเคร่ืองถักผาแนวนอน
3. เพื่อใหสามารถคํานวณขนาดของลายผาได
4. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองถักผาแนวด่ิง และการเกิดลวดลาย

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตดัดแปลงลายผาถักแนวนอน
2. คํานวณขนาดของลายผาท่ีเกิดจากอุปกรณทําลวดลาย
3. วิเคราะหลวดลายผาถักแนวนอนและแนวด่ิง



สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

161

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการดัดแปลงลวดลายผาถักแนวนอน อุปกรณทําลวดลายแบบตาง ๆ คํานวณหาขนาดของลายผา

ศึกษาการทํางานของเครื่องถักผาแนวดิ่ง การเกิดลวดลาย

3801-2003 เทคโนโลยีการทอ 1 2 (3)
(Weaving Technology 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของชิน้สวนและกลไลของเคร่ืองจักรทอผาแบบลูกเบ้ียว      ด
อบบ้ี และแจคการด

2. เพ่ือใหสามารถทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาแบบลูกเบ้ียว ดอบบ้ี และแจคการด
3. เพ่ือสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในกระบวนการทอ
4. เพ่ือใหมีระเบียบรอบคอบ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานช้ินสวน และกลไก เคร่ืองจักรทอผาแบบลูกเบ้ียว ดอบบ้ี และแจคการด
2. ควบคุม และวิเคราะหแกไขปญหากระบวนการทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบลูกเบ้ียว ดอบบ้ี และแจค
การด

3. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติข้ันตอนการทํางานของช้ินสวน และอุปกรณการทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบลูกเบ้ียว ด
อบบ้ี และแจคการด การออกแบบลูกเบ้ียว การออกแบบลายทอและกําหนดลายลงบนอุปกรณบังคับลายใน
เคร่ืองดอบบ้ีและแจคการด แนวทางในการแกปญหาการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพผลผลิต

3801-2004 เทคโนโลยีการทอ 2 2 (3)
(Weaving Technology 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเขาใจหลักการทํางานของช้ินสวนและกลไกของเคร่ืองจักรทอผาไรกระสวย     
แบบกริปเปอร เรเพียร แบบใชลมและแบบใชนํ้า

2. เพ่ือใหสามารถทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาไรกระสวย
3. เพ่ือสามารถตรวจสอบ ควบคุมผลผลิตและประสิทธิภาพเคร่ืองทอ
4. เพ่ือสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในกระบวนการทอ
5. เพ่ือใหมีระเบียบรอบคอบ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานช้ินสวนและอุปกรณการทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาไรกระสวย
2. ควบคุมและวิเคราะหแกไขปญหากระบวนการทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาไรกระสวย
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3. ตรวจสอบ ควบคุมผลผลิตและประสิทธิภาพเคร่ืองจักรทอผา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติข้ันตอนการทํางานของช้ินสวน อุปกรณการทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาไรกระสวย
แบบกริปเปอร แบบเรเพียรแบบใชลมและแบบใชนํ้าความสัมพันธการสงเสนดายพุงกับความกวางฟนหวี
ความสัมพันธการสงเสนดายพุงแบบตางๆ แนวทางในการแกปญหา ตรวจสอบ การควบคุมผลผลิต ประสิทธิ
ภาพเคร่ืองจักรทอผา การคํานวณผลผลิตและประสิทธิภาพเคร่ืองจักรทอผา

3801-2005 ออกแบบวิเคราะหผาทอ 2 (3)
(Woven Fabric Design and Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจลักษณะโครงสรางของลายทอ เชน ผาเบดฟอรด ปเก คอรดุรอย ผาขน
หนู ผาสองชั้นและผาเลโน

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ โครงสรางริมผา เทคนิคการคํานวณและออกแบบลายผา
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบและวิเคราะหผาตัวอยาง ลายผาทอดัดแปลงโครงสรางริมผา
4. เพ่ือใหมีความละเอียดรอบคอบและมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมตัวอยางผาทอและอุปกรณการออกแบบวิเคราะหลาย
2. ออกแบบและวิเคราะหผาทอชนิดตาง ๆ
3. วิเคราะหและเขียนลายทอพ้ืนฐานและลวดลายใหม ๆ
4. ประยุกตลวดลายพ้ืนฐาน ลายผาพ้ืนเมือง และลวดลายสมัยใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการการออกแบบและวิเคราะหผาตัวอยาง ประเภทของลายทอดัดแปลง โครง

สรางริมผา โครงสรางลายทอประเภทตาง ๆ เชน ผาเบดฟอรด ปเก คอรดุรอย ผาขนหนู ผาสองชั้น และผาเลโน
เทคนิคการคํานวณหาขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชในการทอผา

3801-2006 ทดสอบส่ิงทอทางกายภาพ 2 (3)
(Textile  Testing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถทดสอบสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือทดสอบทางภายภาพ เคมี
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหผลการทดสอบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการใชเคร่ืองมือทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี
2. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเสนใย เสนดายและผืนผา
3. ทดสอบสมบัติทางเคมีของเสนใยเสนดายและผืนผา
4. วิเคราะหผลและนําไปปรับปรุงในกระบวนการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเสนใย เสนดาย และผืนผา วิธีการ

ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และผลิตภัณฑส่ิงทอ ทางเคมี และเชิงกล ชนิดของสารเคมีท่ีใชในงานทดสอบ
เทคนิควิธีการใชเคร่ืองมือทดสอบแบบตาง ๆ

3801-2007 ออกแบบวิเคราะหผาถัก 2 (3)
(Knitted  Fabric Design and Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหออกแบบและวิเคราะหโครงสรางผาถักแนวนอน และผาถักแนวด่ิงได
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาเบอรเสนดายและผลผลิตของเคร่ืองถักผาแนวนอนและแนวด่ิงได
3. เพ่ือใหความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมตัวอยางผาถักและอุปกรณ
2. ออกแบบโครงสรางผาถักแนวนอนและแนวด่ิง
3. วิเคราะหโครงสรางผาถักแนวนอนและแนวด่ิง
4. คํานวณผลผลิต เบอรเสนดาย นํ้าหนักผา ความยาวหวง
5. ประยุกตลวดลายผาถักในแนวนอนและแนวด่ิง

คําอธิบายรายวิชา
เพ่ือใหรูประเภทของการออกแบบ เขาใจหลักการออกแบบลายผาถักแนวนอนและแนวด่ิง คํานวณหา

เบอรเสนดาย นํ้าหนักผา ปริมาณการใชเสนดาย

3801-2008 การควบคุมคุณภาพส่ิงทอ 2 (2)
(Textile Quality  Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูในการประยุกตใช หลักสถิติศาสตร การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูล  จัดทําแผนภูมิพาเรโตและแบบแผนภูมิเหตุและผล
3. เพ่ือใหสามารถนําหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรม การสรางขวัญและกําลังใจและความพึงพอใจในการ
ทํางาน

4. เพ่ือใหมีความรู ระบบการควบคุมคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ
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5. เพ่ือใหมีระเบียบ วินัย และเจตคติท่ีดีในวิชาการควบคุมคุณภาพส่ิงทอ
มาตรฐานรายวิชา

1. รวบรวมและเก็บขอมูลทางสถิติ
2. วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักสถิติ
3. การแกปญหาโดยการใชเครือ่งมือและกระบวนการ PDCA
4. รายงานผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประยุกตหลักสถิติในการควบคุมคณุภาพ ระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิตขอมูลในการ

ตรวจสอบ หลักสถิติเบ้ืองตน แผนควบคุมพาเรโต แผนภูมิและเหตุผลการสุมตัวอยางแบบตาง ๆ  เทคนิคการ
บํารุงขวัญคนงาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการผลิตการบริหารงานในงานควบคุมคุณภาพ

3801-2009 เทคโนโลยีการปนดาย 3 (3)
(Spinning Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตเสนดายแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน และกลไกการทํางานเครือ่งจักรในกระบวนการผลิต
3. เพ่ือใหสามารถวางแผนการผลิตเสนดายแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหเขาใจวิธีการแกไขขอบกพรองท่ีเกิดกับเสนดวย
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตเสนดายใยส้ันและการผลิตเสนดายในยาว
2. วางแผนการผลิตเสนดายใยส้ันและการผลิตเสนดายในยาว
3. ควบคุมและแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนกับเสนดาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการผลิตเสนดายใยส้ัน เสนดายใยยาว หลักการทํางานของเครือ่งจักรในกระบวนการ

การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร การคาํนวณการลดขนาดการหาผลผลิต และการสูญเสียในการผลิตเสนดาย การวาง
แผนการผลิตการแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนบนเสนดาย การปนดายแบบปลายเปด แบบใชลม การผลิตเสนดาย
เพ่ือผิวสัมผัส และเสนดายพิเศษ
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3801-2010 การผลิตพรมและผาไมทอ 2 (2)
(Carpet and Non-Woven Fabric)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูประเภทของพรมและผาไมทอ
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบและการผลิตพรมและผาไมทอ
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชพรมชนิดตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม
4. รูจักประโยชนของพรมและผาไมทอ
5. ใหมีความรอบคอบ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. แยกประเภทพรมและผาไมทอชนิดตาง ๆ
2. เตรียมการผลิตพรมและผาไมทอ
3. วิเคราะห ตรวจสอบพรมและผาไมทอชนิดตาง ๆ
4. ควบคุมคุณภาพพรมและผาไมทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดและประเภทของพรม วัสดุท่ีนํามาผลิตพรม วิธีการผลิตพรมชนิดตาง ๆ การทําพื้นพรม

ประโยชนใชสอยและการทําความสะอาดและการดูแลกรักษาพรม ชนิดของผาไมทอชนิดตาง ๆ

3801-2011 วิศวกรรมโรงงานส่ิงทอ 2 (2)
(Textile in Engineering)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจระบบปรับอากาศ
2. เพ่ือใหเขาใจระบบผลิตไอนํ้า
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานวิศวกรรมในงานส่ิงทอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ ความช้ืนและระบบปรับอากาศในงานส่ิงทอ
2. จัดการพัฒนาระบบปรับอากาศและอุปกรณประกอบ
3. วางแผนและควบคุมระบบการผลิตไอนํ้าระบบตอและระบบปม
4. ควบคุมคุณภาพระบบปรับอากาศท่ีใชในงานส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความช้ืนในอากาศ ระบบการปรับอากาศ อุปกรณประกอบตาง ๆ ระบบการผลิตไอนํ้า ระบบทอ

ระบบปม
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3801-2101 เทคโนโลยีเตรียมการทอ 5 (8)
(Weaving  Preparation   Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถเขาใจและปฏิบัติการเตรียมการทอ
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนควบคุม ตรวจสอบกระบวนการเตรียมการทอ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหากระบวนการเตรียม การทอ
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณวัสดุท่ีใชในการเตรียมการทอ
2. เตรียมเสนดายยืนและเสนดายพุง
3. วางแผนควบคุมและกระบวนการเตรียมการทอ
4. วิเคราะห แกไขปญหาเชิงปริมาณและคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการเตรียมการทอ ไดแก การกรอดายยืนและดายพุง การสบืดายยืนและ

Direct Warpping และ Sectional warpping   การลงแปงดายยืน (Sizing)  การรอยตะกอ ฟนหวี การคาํนวณใน
กระบวนการเตรยีมกรรทอ เชน สูตรการลงแปง ปริมาณการใชเสนดายยืน และเสนดายพุง การวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการผลิต การวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชเทคโนโลยีสาระสนเทศ

3801-2102 เทคโนโลยีทอเครื่องจักร 5 (8)
(Machine Weaving Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. ใหสามารถเขาใจและปฏิบัติการทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบใชกระสวยและแบบไรกระสวย
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบใชกระสวย
และแบบไรกระสวย

3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหากระบวนการทอผาดวยเครื่องจักรแบบใชกระสวยและ
แบบไรกระสวย

4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจการทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบใชกระสวยและแบบไรกระสวย
2. วางแผนควบคุมกระบวนการทอผาดวยเคร่ืองจักร
3. ตรวจสอบ วิเคราะห แกไขปญหา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาแบบใชกระสวย และแบบไรกระสวย การใช

โปรแกรมควบคุมระบบการทํางานและการออกแบบลายของเคร่ืองจักรทอผาไรกระสวย การกําหนดลายลงบน
อุปกรณบังคับลายแบบแมคคานิค และแบบอิเล็กทรอนิกส การตอเสนดายยืนหลังเคร่ืองทอ การนําเสนดายขึ้น
เคร่ืองทอ การวางแผนและการควบคมุกระบวนการผลิตผาทอ การตรวจสอบ การวิเคราะหแกไขปญหา เชิง
ปริมาณและคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3801-2103 เทคโนโลยีวิเคราะหและออกแบบลายทอ 5 (8)
(Woven Fabric Design and Analysis Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถเขาใจและปฏิบัติออกแบบและวิเคราะหลายผาทอ
2. เขาใจการคํานวณวัสดุท่ีใชในการออกแบบลายทอ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและพัฒนาลายทอผา
4. เพ่ือใหสามารถ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการออกแบบลายผาทอ
5. เพ่ือใหมีระเบียบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณวัสดุท่ีใชในการออกแบบลายทอ
2. ออกแบบและวิเคราะหลายผาทอชนิดตาง ๆ
3. พัฒนาลายทอผาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
4. ตรวจสอบวิเคราะหแกไขปญหา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติข้ันตอนการออกแบบและวิเคราะห ผาทอ การคาํนวณจํานวนเสนดาย เบอรดาย การ

วิเคราะหชนิดและเบอรเสนดาย การออกแบบลายทอโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยตรวจสอบ วิเคราะหแก
ไขปญหาในการออกแบบลายผาทอ

3801-2104 การจัดการงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 2 (2)
(Textile management)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถบริหารงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการสราง สมรรถภาพขององคการ กระบวนการและกลยุทธ การบริหาร
งาน

3. เพ่ือสรางสัมพันธภาพในการบริหารงานขององคกร
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหารงานอุตสาหกรรมและองคกร
2. สรางสมรรถภาพขององคกร กระบวนการและกลยุทธในการบริหารงาน
3. สรางความสัมพันธภาพในการบริหารงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีการบริหารงานระบบอุตสาหกรรม   การวิเคราะหองคกร    สมรรถภาพขององคกร  พฤติ

กรรมศาสตรและอุตสาหกรรมสัมพันธ กระบวนการ กลยุทธ การบริหารในเชิง Dynamic Management
เทคนิคการวิเคราะหปญหาทางดานอุตสาหกรรมส่ิงทอ

3801-4101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 5 (*)
(Textile Technology I)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถกรอดาย สืบดาย ลงแปงเสนดายได
2. เพ่ือใหสามารถหาผลผลิตในกระบวนการเตรียมการทอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการเตรียมการทอ
2. จัดการและพัฒนาระบบเตรียมการทอ
3. คํานวณในกระบวนการเตรยีมการทอ
4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการเตรียมการทอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติกรอดายยืนและดายพุง  สืบดาย   ลงแปงเสนดาย   คํานวณหาผลผลิตในกระบวนการเตรยีมการ

ทอ

3801-4102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  2 5 (*)
(Textile Technology II)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตเสนดายใยส้ัน
2. สามารถวางแผนการผลิตเสนดาย
3. เพ่ือใหเขาใจการเกิดปญหาและการแกไขขอบกพรองบนเสนดาย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางาน ดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตเสนดายใยส้ัน
2. วางแผนการผลิตและผลิตเสนดายใยส้ัน
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3. ควบคุมและแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนกับเสนดาย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษากระบวนการผลิตเสนดายในส้ัน การผสมเสนใย การสางใย การรีดปุย การทําโรฟ การปนดาย
แบบวงแหวน การกรอดาย การตีเกลียว การเพ่ิมผลผลิต และการปรับแตงแกไข ในการผลิต

3801-4103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  3 5 (*)
(Textile Technology III)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูในการคํานวณเก่ียวกับกระบวนการทอ
2. เพ่ือสามารถตรวจสอบ ควบคุมผลผลิต ประสิทธิภาพและการคํานวณ
3. เพื่อสามารถวิเคราะหผาตัวอยาง
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครือ่งจักรทอผาแบบกระสวยและเคร่ืองจักรแบบไรกระสวย
5. เพ่ือใหมีระเบียบรอบคอบ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณเก่ียวกับกระบวนการทอ ผลผลิต และประสิทธิภาพเคร่ืองจักรทอผา
2. วิเคราะหผาตัวอยางลายตาง ๆ
3. เขาใจระบบการทํางานเคร่ืองจักรทอผาแบบใชกระสวยและแบบไรกระสวย
4. ควบคุมและวิเคราะหแกไขปญหากระบวนการทอผา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติข้ันตอนการวิเคราะหผาตัวอยาง การคาํนวณเก่ียวกับกระบวนการทอ ไดแก การ

คํานวณจํานวนเสนดาย เบอรฟนหวี นํ้าหนักเสนดายยืน นํ้าหนักเสนดายพุง กระบวนการทอผาดวยเคร่ืองจักร
แบบใชกระสวยและแบบไรกระสวย การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิต การคาํนวณผลผลิตและประ
สิทธิภาพเคร่ืองจักรทอผา

3801-4104 ปฏิบัติงานงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  4 5 (*)
(Textile Technology 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการออกแบบลายผาถักท้ังแนวนอนและแนวด่ิง
2. รูวิธีการเตรียมเสนดายสําหรับถัก
3. เพ่ือใหรูวิธีการทดสอบเสนดายและผืนผา
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบลายผาถักแนวนอนและแนวด่ิง
2. เตรียมเสนดายและคํานวณตาง ๆ
3. ทดสอบและควบคุมคุณภาพเสนดายและผืนผา
4. ประยุกตลายถักผาแนวนอนและแนวด่ิง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติออกแบบลายผาถักแนวนอนและแนวด่ิง การดัดแปลงลายผาถัก คํานวณหาปริมาณเสนดายที่ใช

ทดสอบเสนดายและผืนผา

3801-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน และผู
ชวยวิศวกร มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ    ภาษา   สังคม    มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร   นําไปใชในการคนควา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพเคร่ืองกลใหเกิดความเจริญ
กาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเคมีสิ่งทอใหมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห    แกปญหา  สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานเคมีสิ่งทอ

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. วิเคราะหเสนใยโดยวิธีทางกายภาพ
7. วิเคราะหเสนใยโดยวิธีทางเคมี
8. ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
9. ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงปริมาณ
10. ยอมสีเสนใยเซลลูโลส  ใยโปรตีน  ใยสังเคราะห และใยผสม
11. ยอมเทียบสีตามตัวอยาง
12. พิมพสีผาผืนและเสื้อผาสําเร็จรูป
13. พิมพเทียบลายและสี
14. ตกแตงผาดวยวิธีทางเชิงกล
15. ตกแตงผาดวยกระบวนการทางเคมี
16. ใชเครื่องจักรยอมสีและพิมพผา
17. บํารุงรักษาเครื่องจักรยอมสีและพิมพผา
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวมกิจ
กรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 13  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 29  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 16 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3802-0001 วัสดุเสนใย 2 (2)
3802-0002 ความรูเร่ืองผา 2 (2)
3802-0003 การทดสอบสิ่งทอ 2 (3)
3802-0004 เคมีพ้ืนฐาน 2 (4)
3802-0005 เคมีประยุกตในงานสิ่งทอ 2 (4)
3802-0006 การยอมสีเบ้ืองตน 2 (4)

รวม   16 (27)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 13 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3801-1001 วิทยาศาสตรเสนใย 2 (2)
3801-1002 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 29 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3802-2001 เคมีอนินทรีย 3 (4)
3802-2002 เคมีอินทรีย 3 (4)
3802-2003 เคมีวิเคราะห 3 (4)
3802-2004 การยอมสี  1 3 (4)
3802-2005 การยอมสี  2 3 (4)
3802-2006 การพิมพสิ่งทอ  1 2 (4)
3802-2007 เทคนิคการตกแตงสิ่งทอ 3 (4)
3802-2008 การทดสอบสิ่งทอ 2 (3)
3802-2009 เคร่ืองจักรเคมีส่ิงทอ 2 (2)
3802-2010 พอลิเมอร 2 (2)
3802-2011 การวิเคราะหเสนใยและสมบัติผา 3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3802-2101 สีกับสิ่งทอ 2 (2)
3802-2102 การยอมสี 3 3 (4)
3802-2103 การพิมพสิ่งทอ 2 2 (4)
3802-2104 เคร่ืองมือวิเคราะห 3 (3)
3802-2105 คอมพิวเตอรเพ่ือการเทียบสียอม 2 (3)
3801-2008 การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ 2 (2)
3801-2011 วิศวกรรมโรงงานส่ิงทอ 2 (2)
3802-4101 ปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ  1 4 (*)
3802-4102 ปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ  2 4 (*)
3802-4103 ปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ  3 4 (*)
3802-4104 ปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ  4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3802-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3802-0001 วัสดุเสนใย 2 (2)
(Fibers)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกประเภทลักษณะและชนิดของเสนใย
2. เพ่ือใหมีความสามารถเปรียบเทียบสมบัติของเสนใยชนิดตาง ๆ ท้ังทางกายภาพและทางเคมี
3. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกชนิดของเสนใยมาใชประโยชนไดเหมาะสม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ตรงตอเวลา ละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและชนิดของเสนใย
2. เปรียบเทียบสมบัติของเสนใยชนิดตาง ๆ ท้ังทางกายภาพและเคมี
3. เลือกชนิดของเสนใยมาใชประโยชนไดเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความหมายและคําจํากัดความของเสนใย ท่ีใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ การจําแนกประเภท

ของเสนใยและแหลงท่ีมา ลักษณะและชนิดของเสนใยธรรมชาต ิ การผลิต การปรับปรงุและพัฒนาของเสนใย
สมบัติทางกายภาพ และเคมี ประโยชน การนําไปใชงานใหเหมาะสม

3802-0002 ความรูเรื่องผา 2 (2)
(Fabric)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกประเภทของผาท่ีใชทําเส้ือผาและเคหะส่ิงทอ
2. เพ่ือใหมีความสามารถจําแนกสมบัติของผา การเลือกใชผาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
วิธีการตกแตงและดูแลรักษาผา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ตรงตอเวลา ละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจําแนกประเภทของผา
2. เลือกใชผาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
3. เลือกวิธีตกแตงและดูแลรักษาผา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและสมบัติของผาทอและผาไมทอท่ีใชทํา

เส้ือผาและเคหะส่ิงทอ  หลักการใชผาตามความเหมาะสมสําหรบัประโยชนการใชสอย การตกแตงและการดแูล
รักษาผา
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3802-0003 การทดสอบส่ิงทอ 2 (3)
(Textile  Testing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทดสอบส่ิงทอ  อิทธิพลของอุณหภูมิและความช้ืนท่ีมีตอ
สมบัติของวัสดุส่ิงทอ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการทดสอบวัสดุส่ิงทอตามลักษณะ
สมบัติของเสนดายและโครงสราง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ตรงตอเวลา รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทดสอบวัสดุส่ิงทอ
2. ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของเสนใย เสนดาย ผืนผา
3. สรุปผลการทดสอบวัสดุส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทดสอบส่ิงทอ  อิทธิพลของอุณหภูมิและความช้ืนท่ีมีตอสมบัติของ

วัสดุส่ิงทอ  การใชเคร่ืองมือทดสอบเก่ียวกับเสนใย เสนดาย และผืนผา

3802-0004 เคมีพ้ืนฐาน 2 (4)
(Fundamental Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเร่ืองอะตอม  ตารางธาต ุ พันธะเคมี  ปริมาณสัมพันธ กรด เบส เกลือ สาร
ประกอบของคารบอน คารโบไฮเดรต  ลิปด โปรตีน

2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถทดลองหาสมบัติของสารชนิด
ตาง ๆ โดยใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายอนุภาคมูลฐานท่ีสําคัญภายในอะตอม
2. อธิบายสมบัติของธาตุตามหมูและคาบในตารางธาตุ
3. อธิบายแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาคของสาร
4. คํานวณเก่ียวกับปริมาณสัมพันธ
5. อธิบายสมบัติของกรดเบสเกลือ
6. อธิบายสมบัติของสารประกอบคารบอน คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน
7. ปฏิบัติการทดสอบ สมบัติของธาตุ กรด เบส เกลือ  และสารอินทรีย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเร่ืองโครงสรางอะตอม สมบัติของธาตุตามหมูและคาบในตารางธาต ุ  พันธะเคมี

ปริมาณสัมพันธ  กรด เบส เกลือ  สารประกอบของคารบอน คารโบไฮเดรต  โปรตีน

3802-0005 เคมีประยุกตในงานส่ิงทอ 2 (4)
(Applied  chemistry in Textile)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใชอุปกรณ

 และเคร่ืองมือในงานวิเคราะห สถิติเบ้ืองตนสําหรับการวิเคราะหขอมูล สมบัติของสาร
และการวิเคราะหสารท่ีใชในงานส่ิงทอ

2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทดสอบสมบัติและการวิเคราะหสารเคมี
ท่ีใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค และเจตคติท่ีดีตอ
วิทยาศาสตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะห การใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานในงานวิเคราะห และสถิติเบ้ืองตน
สําหรับการวิเคราะหขอมูล

2. เตรียมอุปกรณและสารเคมีท่ีใชในการวิเคราะห
3. วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักของสาร
4. วิเคราะหเชิงปริมาณโดยปริมาตรของสาร
5. วิเคราะหเชิงคุณภาพของสาร
6. สรุปผลการวิเคราะห

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทของการวิเคราะห กระบวนการวิเคราะห การใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานใน

งานวิเคราะห สถิติเบ้ืองตนสําหรับการวิเคราะหขอมูล การเตรียมสารละลาย การไทเทรต การวิเคราะหสารเคมี
ท่ีใชในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ

3802-0006 การยอมสีเบ้ืองตน 2 (4)
(Principle   Dyeing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการท่ีสําคัญของการฟอก ยอม พิมพและตกแตงสําเร็จส่ิงทอ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการฟอก ยอม พิมพและตกแตงสําเร็จส่ิงทอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมวัสดุกอนยอมหรือพิมพ
2. ปฏิบัติการยอมสีเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห
3. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีในกระบวนการฟอก ยอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการทางอุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จส่ิงทอ การเตรียม

วัสดุกอนยอม การยอมสีเสนใยเซลลูโลส เสนใยโปรตีน เสนใยสังเคราะห

3802-2001 เคมีอนินทรีย 3 (4)
(Inorganic    chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจเก่ียวกับโครงสรางอะตอม  พันธะเคมี  สมบัติของแกส  ของเหลว  สาร
ละลาย  ของแข็ง  และสารประกอบเชิงซอน

2. เพ่ือใหสามารถเขียนสูตรเคมีและเรียกช่ือสารประกอบอนินทรีย
3. เพ่ือใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สามารถใชอุปกรณและเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ความรอบคอบและความปลอดภัยรวมท้ัง
มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสาตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับโครงสรางอะตอม  พันธะเคมีและสมบัติของสาร
2. เตรียมสารละลายและคํานวณหาความเขมขน
3. เตรียมอุปกรณสําหรับการทดลองทางเคมี
4. ปฏิบัติหาสมบัติของสารเคมี
5. ทดลองเก่ียวกับสารประกอบเชิงซอน  และเขียนสมดุล
6. สรปุผลการทดลองทางเคมีอนินทรีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม    พันธะเคมี    สมบัติของแกส   ของเหลว  สารละลาย

ของแข็ง  ผลึกและโครงผลึก  สารประกอบเชิงซอน  การเตรียมและคํานวณหาความเขมขนของสารละลาย
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3802-2002 เคมีอินทรีย 3 (4)
(Organic  chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจเก่ียวกับโครงสราง ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สูตรโครงสราง  การ
จําแนกและเรียกช่ือสารอินทรีย  สมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ

2. เพ่ือใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถใชอุปกรณและเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัยรวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอ
วิทยาศาสตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับโครงสรางและชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
2. เตรียมอุปกรณและสารเคมีท่ีใชในการทดลอง
3. ปฏิบัติการหาจุดหลอมเหลว    จุดเดือด  การกล่ัน  การตกผลึก  และการสกัดดวยตัวทําละลายของ
สารอินทรีย

4. ทดลองปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ
5. สรุปผลการทดลอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การจําแนกสารประกอบไฮโดรคารบอน  สูตรเคมี การ

เรียกชื่อ การเตรียม  ปฏิกิริยา สมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ  การหาจุดหลอมเหลว  จุด
เดือด  การกล่ัน  การตกผลึก  การสกัดดวยตัวทําละลาย

3802-2003 เคมีวิเคราะห 3 (4)
(Analytical  chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจเก่ียวกับเทคนิคและวิเคราะหสารเคมีดวยอุปกรณวิเคราะหทางเคมี  และ
วิธีการจัดทําขอมูลทางสถิติ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานวิเคราะหสารเคมี   เลือกใชวิธีการวิเคราะหท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับงาน

3. เพ่ือใหมีความสามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหในงานเคมี
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  สงเสริมความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  ความคิดสราง
สรรค  ความเปนผูนํา  และมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทางดานเคมีวิเคราะห
2. เตรียมอุปกรณและสารเคมีท่ีใชในการวิเคราะห
3. ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
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4. ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงปริมาณ
5. สรุปผลการวิเคราะหสารเคมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปริมาณการวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะหวิธีแกไข

หรือลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการวิเคราะหสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล  ปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน
การไทเทรตทุกชนิด  การวิเคราะหปริมาณสารโดยวิธีการวิเคราะหโดยน้ําหนักโดยปริมาณและวธีการวัดความ
รอน

3802-2004 การยอมสี 1 3 (4)
(Dyeing 1 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจสมบัติของสียอม  การยอมสีเสนใยธรรมชาติ  ใยสังเคราะห  และการ
วิเคราะหสียอมใหเหมาะสมกับวัสดุส่ิงทอ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการยอมสีวัสดุส่ิงทอ  เลือกใชอุปกรณ  เคร่ืองจักรใหเหมาะสมกับ
กระบวนการยอม และสามารถวิเคราะหสียอมได

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  สงเสริมความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  ความคิดสราง
สรรค  ความเปนผูนําและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการยอมสีเสนใยธรรมชาติ ใยสังเคราะหและการวิเคราะหสียอม
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ  สารเคม ี ในการยอมสี
3. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีท่ีใชในการยอม
4. ควบคุมกระบวนการยอมสีตามระบบอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบและแกไขปญหาในการะบวนการยอมสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการยอมสีใยธรรมชาติ  ใยสังเคราะห การคํานวณสีและสารเคมี  การ

วิเคราะหสียอม  การใชอุปกรณ เคร่ืองจักรในกระบวนการยอมสี

3802-2005 การยอมสี  2 3 (4)
(Dyeing II)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  ในการเลือกสี  การผสมสี  และการยอมเทียบสี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกสี  การผสมสี  และการยอมเทียบสี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  สงเสริมความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย  ความคิดสรางสรรค
ความเปนผูนําและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการยอมสี  และเทียบสี
2. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีท่ีใชในการยอม
3. ปฏิบัติการยอมสีตามตัวอยาง
4. ตรวจสอบและแกไขปญหาการยอมเทียบสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การเลือกสี   การผสมสี  การยอมเทียบสี  การคํานวณเพ่ือใชในการยอมเทียบสี

3802-2006 การพิมพส่ิงทอ 1 2 (4)
(Textile  printing 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการพิมพส่ิงทอ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการพิมพส่ิงทอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน สงเสริมความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความคิดสราง
สรรค ความเปนผูนํา และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการพิมพวัสดุส่ิงทอ
2. คํานวณปริมาณส่ิงพิมพและสารชวยพิมพ
3. ควบคุมกระบวนการพิมพ ตามระบบอุตสาหกรรม
4. ตรวจสอบและแกไขปญหาการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการพิมพโดยการ (Direct Printing)  การพิมพลอกสี (Discharge Printing) การพิมพ

แลวยอม (Resist Printing) การผสมสีเพ่ือใชในการพิมพเทียบสี การพิมพระบบอุตสาหกรรม การแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการพิมพ

3802-2007 เทคนิคการตกแตงส่ิงทอ 3 (4)
(Finishing    Technique )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเทคนิคการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการตกแตงผา   ภายหลังการพิมพยอม
2. ควบคมุกระบวนการตกแตงผาตามระบบ
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3. ตรวจสอบและแกไขปญหาของการตกแตงผา
4. ควบคมุคุณภาพในกระบวนการตกแตง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ  การจําแนกสารตกแตง  การเลือกใชสารตกแตง  เทคนิคการ

ตกแตงสําเร็จส่ิงทอ  การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ

3802-2008 ทดสอบส่ิงทอ 2 (3)
(Textile  Testing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการทดสอบวัสดุส่ิงทอทางกายภาพและเคมี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบวัสดุส่ิงทอทางกายภาพและเคมี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบส่ิงทอทางกายภาพและเคมี
2. ทดสอบวัสดุส่ิงทอ ทางกายภาพและเคมี
3. สรุปผลการทดสอบวัสดุส่ิงทอโดยเทียบกับขอมูลมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบวัสดุส่ิงทอ ทางกายภาพและเคมีการใชเคร่ืองทดสอบ สารเคมีท่ีใชในการ

ทดสอบ วิเคราะหและสรุปผลในการทดสอบวัสดุส่ิงทอ

3802-2009 เครื่องจักรเคมีสิ่งทอ 2 (2)
(Chemical  Textile  Machine)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดของเคร่ืองจักรท่ีใชในงานเคมีส่ิงทด
2. เพ่ือใหสามารถเขาใจกลไกในการทํางานของเคร่ืองจักร  การใชเคร่ืองจักร  รูสาเหตุการเสื่อม
สภาพของเคร่ืองจักรและการบํารุงรักษาเคร่ืองเคมีส่ิงทอ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกเคร่ืองจักรตามประเภทของวัสดุ
2. ควบคุมเคร่ืองจักรระหวางกระบวนการผลิต
3. ตรวจสอบสภาพการทํางานของเคร่ืองจักร
4. บันทึกผลการใชงานของเคร่ืองจักร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเคร่ืองจักรท่ีใชในงานเคมีส่ิงทอ กลไกการทํางาน  การควบคุมเคร่ืองจักรเคมีส่ิงทอ  ระบบการ

สงกําลังของเคร่ืองจักรเคมีส่ิงทอ  สาเหตุการเส่ือมภาพของเคร่ืองจักรเคมีส่ิงทอ  การบํารุงรักษา การวางแผน
การซอมบํารุง  การวิเคราะหสาเหตุการชํารุดเสียหายของเครื่องจักร

3802-2010 พอลเมอร 2 (2)
(Polymer)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจเก่ียวกับสารพอลิเมอร การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน สมบัติและ
ประโยชนของพอลิเมอร

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ืองพอลิเมอรไปประยุกตใชในงานอาชีพ
3. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของสารพอลิเมอรท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน
2. อธิบายสมบัติและประโยชนของสารพอลิเมอร
3. ปองกันและแกไขปญหาสิง่แวดลอมจากการใชสารพอลิเมอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของโครงสรางสารพอลิเมอร  การเกิดพอลิเมอไรเซซันของสารพอลิเมอร  การผลิตและ

การใชงานสารเทอรโมพลาสติก  เทอรโมเซตติง

3802-2011 การวิเคราะหเสนใยและสมบัติผา 3 (4)
(Analytical  Fiber and Fabric  Property)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ สมบัติของเสนใยชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหเสนใย   และเลือกวิธีวิเคราะหหาชนิดของเสนใย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมเสนใยในการวิเคราะห
2. วิเคราะหตามกรรมวิธีการวิเคราะห
3. สรุปผลการวิเคราะหโดยเทียบกับขอมูลมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  ลักษณะเฉพาะของเสนใยชนิดตาง ๆ สมบัติทางกายภาพและเคมี การวิเคราะหหา

ชนิดของเสนใยดวยวิธีการตาง ๆ ทางกายภาพและเคมีดวยเทคนิคใหม ๆ

3802-2101 สีกับส่ิงทอ 2 (2)
(Colour  in  Textile)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการมองเห็นสี  การรีดสี  การจัดกลุมสี  และการใชสี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการรีดสี  การจัดกลุมสี   และการใชสี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความประณีต  ความคิดสรางสรรค มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับการมองเห็นสี  การรีดสี  การจัดกลุมสี
2.  อธิบายการมองเห็นสี   การรีดสี  การจัดกลุมสี   และการใชสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีของการมองเห็นสี  การรีดสีตามระบบตาง ๆ การจัดกลุมสี  เพ่ือใชในการออกแบบ  การ

ใชสีชนิดตาง  ๆ  สําหรับงานออกแบบส่ิงทอตามหลักทฤษฎี  และเห็นคณุคาในการใชสีในงานออกแบบส่ิงทอ

3802-2102 การยอมสี 3 3 (4)
(Dyeing  III)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการยอมสีกับวัสดุส่ิงทอ
2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเก่ียวกับการยอมสีการแกปญหาและการประยุกต
การยอมใหเหมาะสมกับวัสดุส่ิงทอ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการยอมสีวัสดุส่ิงทอ
2. การนําเทคโนโลยีมาใชในการยอมสีวัสดุส่ิงทอ
3. ควบคุมกระบวนการยอมสีโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
4. ตรวจสอบและแกไขปญหาในการนําเทคโนโลยีมาใชในการยอมสี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเก่ียวกับการยอมสี  การใชสารชวยยอม  เคร่ืองจักรเคมี  ส่ิงทอ

การประยุกตการยอมสีวัสดุส่ิงทอ

3802-2103 การพิมพส่ิงทอ 2 2 (4)
(Printing II )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการพิมพดวยเคร่ืองพิมพส่ิงทอสมัยใหม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพส่ิงทอโดยวิธีสมัยใหม
2. ควบคุมเคร่ืองพิมพส่ิงทอสมัยใหม
3. วิเคราะหปญหา และแกไขปญหาในกระบวนการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพ  การพิมพส่ิงทอดวยเคร่ืองพิมพส่ิงทอสมัยใหม  การ

วิเคราะหปญหาจุดบกพรองท่ีเกิดจากการพิมพและการแกไขปญหา

3802-2104 เครื่องมือวิเคราะห 3 (3)
(Analytical  Instrument )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการและเทคนิคเคร่ืองมือวิเคราะห
2. เพ่ือใหสามารถอธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองมือวิเคราะห
3. เพ่ือสงเสริมเจตคติท่ีดีตอกระบวนการทางวิทยาศาสตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิคของเครือ่งมือวิเคราะห
2. อธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองมือวิเคราะห
3. เลือกใชเคร่ืองมือวิเคราะห

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเทคนิคการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมี คุณลักษณะของเครื่องมือวิเคราะห

ทางเคมีแบบคุณภาพและปริมาณ
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3802-2105 คอมพิวเตอรเพื่อการเทียบสียอม 2 (3)
(Computer  colour  matching)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสวนประกอบ หลักการทํางานของคอมพิวเตอรเพ่ือการยอม
เทียบสี

2. เพ่ือใหสามารถอธิบาย ข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือการยอมเทียบสี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  ดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน สวนประกอบของคอมพิวเตอรเพ่ือการยอมเทียบสี
2. ปฏิบัติการยอมเทียบสีดวยคอมพิวเตอรเพ่ือการยอมเทียบสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติสวนประกอบ  หลักการทํางาน  คอมพิวเตอรเพ่ือการยอมเทียบสี  การยอมเทียบสี

จากวัสดุตัวอยางท้ังเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห

3802-4101 ปฏิบัติการเคมีส่ิงทอ 1 4 (*)
(Textile  chemistry  practicum I)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการวางแผนในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผนในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
2. ปฏิบัติงานวางแผน  กระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอในสถานประกอบการ
3. สรปุและรายงานผลการวางแผนการผลิตกระบวนการผลิตเคมีส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ

3802-4102 ปฏิบัติการเคมีส่ิงทอ 2 4 (*)
(Textile  chemistry  practicum II)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการวางแผนในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผนในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
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3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
2. ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
3. สรปุและรายงานผลการวางแผนการผลิตกระบวนการผลิตเคมีส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการผลิตในงานเคมีส่ิงทอ

3802-4103 ปฏิบัติการเคมีส่ิงทอ 3 4 (*)
(Textile  chemistry  practicum III)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิง
ทอ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในการแกไขปญหาในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาในสถานประกอบการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  ความรับผิดชอบ  รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการแกไขปญหาและพัฒนาคณุภาพในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
2. ปฏิบัติการแกไขปญหาในสถานประกอบการ
3. สรปุและรายงานผลในการแกไขปญหาในกระบวนการผลิตเคมีส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ

3802-4104 ปฏิบัติการเคมีส่ิงทอ 4 4 (*)
(Textile  chemistry  practicum  IV)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการควบคุมกระบวนการผลิตในงานเคมีส่ิงทอ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตในงานเคมีส่ิงทอ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีมนุษย
สัมพันธ  ความเปนผูนําและผูตาม ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการควบคุมกระบวนการผลิตทางเคมีส่ิงทอ
2. ปฏิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตเคมีส่ิงทอ
3. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานการควบคุมการผลิตทางเคมีส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตในงานเคมีส่ิงทอใหบรรลุตามเปาหมาย

3802–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุต
สาหกรรมสิง่ทอ       สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป       สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผู
ควบคุมงาน และผูชวยวิศวกร มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. .เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งทอใหเกิดความเจริญ
กาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม  และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อใหมีความคิด  วิเคราะห  แกปญหา  สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งาน อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม  มีคุณธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพือ่ใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. วิเคราะหและตรวจสอบเสนใย
7. วิเคราะหและตรวจสอบผา
8. วางแผนการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม
9. ควบคุมการตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม
10. ควบคุมการเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม
11. ทําสําเร็จเส้ือผาในงานอุตสาหกรรม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป

                                                        

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  87  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 13  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 20 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 87 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3802-0001 วัสดุเสนใย 2 (2)
3802-0002 ความรูเร่ืองผา 2 (2)
3803-0001 การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 2 (4)
3803-0002 การเย็บระบบอุตสาหกรรม 2 (4)
3803-0003 การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน 3 (5)
3803-0004 การออกแบบเส้ือผา 2 (3)
3803-0005 การปรับขนาดและการวางแผนแบบตัด 2 (4)
3803-0006 การวางแผนการผลิต 2 (2)

รวม   21 (34)
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1. หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 13 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3801-1001 วิทยาศาสตรเสนใย 2 (2)
3801-1002 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3803-2001 คอมพิวเตอรเพื่อการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 2 (3)
3803-2002 ระบบและการวางแผนการผลิต 2 (2)
3803-2003 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  1 3 (5)
3803-2004 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  2 3 (5)
3803-2005 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  3 3 (5)
3803-2006 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  4 3 (5)
3803-2007 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผา 2 (2)
3803-2008 ผลิตภัณฑสิ่งทอ 3 (5)
3803-2009 วัสดุในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 2 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3803-2101 เทคนิคการผลิตชุดนอน 3 (5)
3803-2102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 2 (2)
3803-2103 เทคนิคการผลิตเคร่ืองแบบนักเรียนนักศึกษา 3 (5)
3803-2104 เทคนิคการผลิตชุดชั้นใน 2 (3)
3803-2105 เทคนิคการผลิตเสื้อแจ็คเก็ต 3 (5)
3803-2106 การปกอุตสาหกรรม 2 (3)
3803-2107 การบรรจุหีบหอผลิตภัณฑเส้ือผาสําเร็จรูป 2 (3)
3803-2108 เทคนิคการผลิตเสื้อผายีนส 3 (5)
3803-4101 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 1 5 (*)
3803-4102 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 2 5 (*)
3803-4103 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 3 5 (*)
3803-4104 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 4 5 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3803-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3803-0001 การใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ชนิด สวนประกอบ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการประกอบ
อาชีพ

2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในขบวนการผลิตเส้ือผา
3. เพ่ือใหสามารถหาสาเหตุ และแกไขขอบกพรองพ้ืนฐานของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน เปนระเบียบ เรียบรอยและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เ ขาใจการทํางานสวนประกอบของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมเส้ือผา
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตเส้ือผา
3. แกไขขอบกพรองพ้ืนฐานของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
4. ปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณการตัดเย็บ แกไขขอบกพรองข้ันพ้ืนฐาน เลือกใช

เคร่ืองจักรและอุปกรณไดเหมาะสมกับงาน การบํารุงรักษาไดถูกตอง

3803-0002 การเย็บระบบอุตสาหกรรม 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการข้ันตอนการตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถตัดเย็บตามขั้นตอนของระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถเย็บช้ินงานตามมาตรฐานท่ีกําหนด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจข้ันตอนการตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรม
2. ตัดเย็บตามข้ันตอนตามระบบอุตสาหกรรม
3. เย็บช้ินงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดได
4. ปฏิบัติงานตามระเบียบและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการตัดเย็บตามข้ันตอนของระบบอุตสาหกรรม การเย็บตะเข็บตาง ๆ การเย็บ

สวนประกอบยอยใหไดมาตรฐาน และความปลอดภัยในการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม

3803-0003 การตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตัดเย็บเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหสามารถเย็บตะเข็บและเคร่ืองเกาะเก่ียวชนิดตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถวัดตัวและสรางแบบเบ้ืองตน
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณผา ตัด และเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ความเปนระเบียบและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัดเย็บเบ้ืองตน
2. เย็บตะเข็บและเคร่ืองเกาะเก่ียวชนิดตาง ๆ ได
3. วัดตัว สรางแบบ คํานวณผา ตัด และเย็บเส้ือผาเบ้ืองตนได
4. ตรวจสอบการทํางานและความปลอดภัยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเย็บตะเข็บเคร่ืองเกาะเก่ียวชนิดตาง ๆ การวัดตัว การสรางแบบ การ

คํานวณผา ตัด และเย็บเส้ือ กระโปรง เบ้ืองตน

3803-0004 การออกแบบเส้ือผา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. สามารถเขียนโครงรางหุนแฟชั่น และออกแบบเส้ือผาตามสมัยนิยม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเส้ือผา และองคประกอบเส้ือผาตามสากลนิยม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงรางหุนแฟชั่น และออกแบบเส้ือตามสมัยนิยม
2. ออกแบบเส้ือผาและองคประกอบตามสมัยนิยม
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเขียนโครงรางหุนการออกแบบเส้ือผา สวนประกอบ แฟชั่น และรูปแบบเส้ือ

ผาตามสมัยสากลนยม ทักษะการออกแบบเส้ือผา
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3803-0005 การปรับขนาดและการวางแผนแบบตัด 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปรับขนาด การวางแบบตัดเส้ือผา
2. เพ่ือใหสามารถปรับขนาด วางแบบตัดเส้ือผา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ความเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับขนาด วางแบบตัด
2. ปรับขนาด และวางแบบตัด
3. ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการปรับขนาดการวางแบบตัดเส้ือผาสตรี เสื้อผาบุรุษ และเสื้อผาเด็ก

ตามขนาด

3803-0006 การวางแผนการผลติ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการจัดระบบการผลิตเส้ือผาตามใบส่ังงาน
3. เพ่ือใหมีความรูมาตรฐานผลิตภัณฑเส้ือผาสําเร็จรูป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนการผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม
2. จัดระบบการผลิตเส้ือผาตามใบส่ังงาน
3. เสื้อผาสําเร็จรูปรูมาตรฐานผลิตภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจัดระบบการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป การตลาด การจัดระบบ

การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป การวิเคราะหงาน การคิดราคาตนทุน ราคาขาย และมาตรฐานผลิตภัณฑเสื้อผาสําเร็จ
รูป

3803-2001 คอมพิวเตอรเพือ่การผลิตเส้ือผาสําเร็จรปู 2 (3)
(Computer For Garment Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหแบบตัดเพ่ือนํามาปรับขนาดแบบตัด
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2. เพ่ือใหสามารถในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรลอกแบบ สรางแบบ ปรับขนาดแบบตัด วางแบบ
ตัด และพิมพขอมูล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการปรับขนาดและวางแบบตัด
2. ลอกขอมูลจากแบบท่ีสรางข้ึนบนกระดาษและแบบท่ีสรางจากคอมพิวเตอร
3. ปรับขนาดแบบตัดเปนขนาดตาง ๆ วางแบบตัดตามจํานวนขนาดและจํานวนตัวท่ีกําหนดให
4. ตรวจสอบการปรับขนาดและการวางแบบตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอรการเลือกเมนู และเคร่ืองมือในการลอกแบบตัดปรับขนาด

แบบตัด วางแบบตัด และพิมพขอมูล

3803-2002 ระบบและการวางแผนการผลิต 2 (2)
(Production Planning System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ การเคล่ือนไหวอยางมีประสิทธิภาพ  ประเภทการผลิต
การจัดลําดับการผลิต

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคํานวณ เวลา และตนทุนการผลิต
มาตรฐานรายวิชา

1. วางแผนการผลิตเส้ือผาและจัดลําดับการผลิตเส้ือผา
2. คํานวณเวลาและตนทุนการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการผลิตเส้ือผา การจัดระบบการผลิต การเคล่ือนไหวอยางมีประสิทธิภาพ การคาํนวณเวลา

มาตรฐานการเย็บลวงหนาการคํานวณเวลามาตรฐานการเย็บโดยวิธีการจับเวลา สมดุลการผลิต การวางผังจักร
และการจัดระบบการผลิต

3803-2003 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  1 3 (5)
(Garment Production I)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ข้ันตอนการผลิตเส้ือผาเด็กและการเลือกใชวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถในการทําแบบตัด ตัดและเย็บเส้ือผาเด็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

204

2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแบบตัดเส้ือผาเด็ก ตามขนาดตัวมาตรฐาน การใชเครื่องจักรและอุปกรณชวย

เย็บ การเลือกใชวัสดุ การตรวจสอบและการทําสําเร็จ

3803-2004 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  2 3 (5)
(Garment Production II)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถออกแบบ วิเคราะห ข้ันตอนการผลิตชุดกีฬา
2. เพ่ือใหสามารถทําแบบตัด ตัดและเย็บชุดกีฬา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต
2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดแบบชดุกีฬา ปฏิบัติการออกแบบวิเคราะหข้ันตอนการเย็บชุดกีฬาตามขนาดมาตรฐาน การ

ใชเคร่ืองจักรและอุปกรณชวยเย็บ การเลือกใชวัสดุ การตรวจสอบและการทําสําเร็จ

3803-2005 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  3 3 (5)
(Garment Production III)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห การทําแบบตัดข้ันตอนการเย็บ การดัดแปลงเส้ือผา บุรุษและการเลือกใช
วัสดุ

2. เพ่ือใหสามารถในการทําแบบตัด การเย็บและดัดแปลงเส้ือผาบุรุษ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิตเส้ือผาบุรุษ
2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บเสื้อผาบุรุษ
3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแบบตัดเย็บเส้ือเช้ิต ซาฟาร ี โปโล ทีเชิต้ และกางเกง ตามขนาดตัวมาตรฐาน

ของบุรุษดัดแปลงแบบตัดมาตรฐาน การใชเครื่องจักรและอุปกรณชวยเย็บ การเลือกใชวัสดุ การตรวจสอบ
และการทําสําเร็จ

3803-2006 การผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม  4 3 (5)
(Garment Production IV)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหแบบ ข้ันตอนการเย็บ และการเลือกใชวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถในการทําแบบตัด และเย็บเสื้อผาสตรี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต
2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแบบตัด เสื้อผาสตร ี ตามขนาดตัวมาตรฐานและเทคนิคการเย็บ การใชเครื่อง

จักรและอุปกรณชวยเย็บ การเลือกใชวัสดุ การตรวจสอบ และการทําสําเร็จ

3803-2007 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผา 2 (2)
(Garment Quality Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการตรวจผลิตภัณฑเส้ือผา
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ การควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพผลิตภัณฑเส้ือผาตามมาตร
ฐานสากล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจผลิตภัณฑเส้ือผา
2. วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑตามมาตรฐานสากล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการตรวจผลิตภัณฑเส้ือผา ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผาตามมาตรฐาน

สากล  การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ
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3803-2008 ผลิตภัณฑส่ิงทอ 3 (5)
(Textile Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถออกแบบ วิเคราะหข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑส่ิงทอ และการเลือกใชวัสดุ
2. เพ่ือใหมีความสามารถ ทําแบบตัด ตัด และเย็บ ผลิตภัณฑส่ิงทอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ และวิเคราะหขั้นตอนการผลิต
2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการออกแบบ ทําแบบตัด การใชเคร่ืองจักรและอุปกรณ การเลือกใชวัสดุ การ

ตรวจสอบ และทําสําเร็จ

3803-2009 วัสดุในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรปู 2 (2)
(Garment Production Material)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ชนิดของผา
2. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใชผาและวัสดุประกอบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหชนิดของผา
2. เลือกใชผาและวัสดุประกอบ
3. ทดสอบสมบัติของผาและวัสดุประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดสมบัติของผาและวัสดุประกอบ การเลือกใชใหเหมาะกับประโยชนใชสอย

3803-2101 เทคนิคการผลิตชุดนอน 3 (5)
(Technique of Night Gown Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการสรางแบบชุดนอน
2. เลือกวัสดุไดเหมาะสมกับชุดนอน
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองจักรและอุปกรณชวยเย็บ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต
2. เลือกวัสดุไดเหมาะสมกับชุดนอน
3. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
4. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําแบบตัด ชุดนอนชาย – หญิง และเด็ก ตามขนาดตัวมาตรฐานการใชเคร่ืองจักร

และอุปกรณชวยเย็บ การเลือกใชวัสด ุการตรวจสอบ และการทําสําเร็จ

3803-2102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 2 (2)
(English For Garment)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจศัพทเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจใบส่ังงานในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจศัพทเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป
2. เขาใจใบส่ังงานในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับศัพทเทคนิคท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป ศัพทเทคนิคในหมวดวัสดุ

อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ใบส่ังงาน และกระบวนการผลิต

3803-2103 เทคนิคการผลิตเคร่ืองแบบนักเรียนนักศึกษา 3 (5)
(Technique of Uniform Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหวิเคราะหข้ันตอนการผลิต   เคร่ืองแบบนักเรียน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําแบบตัด และเย็บเครื่องแบบนักเรียน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต
2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
3.  ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดแบบของเคร่ืองแบบนักเรียน นักศกึษา และปฏิบัติการทําแบบตัดตามขนาดมาตรฐาน การ

ใชเคร่ืองจักรและอุปกรณชวยเย็บ การเลือกใชวัสดุ การตรวจสอบและการทําสําเร็จ
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3803-2104 เทคนิคการผลิตชุดช้ันใน 2 (3)
(Technique of  Underwear Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหแบบ ข้ันตอนการผลิต ชุดช้ันใน
2. เพ่ือใหสามารถในการทําแบบตัด ตัดและเย็บชุดช้ันใน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต
2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด แบบของชุดช้ันในและปฏิบัติการทําแบบตัดชุดช้ันในตามขนาดมาตรฐาน การใชเครื่อง

จักรและอุปกรณชวยเย็บ การเลือกใชวัสดุ การตรวจสอบและการทําสําเร็จ

3803-2105 เทคนิคการผลิตเสื้อแจ็กเก็ต 3 (5)
(Technique of Jacket Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูทักษะในการสรางแบบเส้ือแจ็คเก็ต
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําแบบตัด ตัดเย็บเส้ือแจ็คเก็ต
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองจักรและอุปกรณชวยเย็บ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต
2. เลือกวัสดุไดเหมาะสมกับแบบ
3. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บ
4. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกใชผา การคาํนวณผา ทําแบบตัด เย็บ ตามขนาดตัวมาตรฐาน การใช

เคร่ืองจักรและอุปกรณชวยเย็บ การเลือกใชวัสดุ การตรวจสอบ และการทําสําเร็จ

3803-2106 การปกอุตสาหกรรม 2 (3)
(Industrial Embroidery)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการปกอุตสาหกรรม
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2. เพ่ือใหมีความสามารถวางแผน การควบคุมการปกอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการทํางานของเคร่ืองปกในอุตสาหกรรม
2. เตรียมวัสดุ ออกแบบและควบคุมการปก
3. ตรวจสอบช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองปกอุตสาหกรรม การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การออกแบบลาย การวาง

ลาย หลักการปกจักร

3803-2107 การบรรจุหีบหอผลิตภัณฑเสื้อผาสําเร็จรูป 2 (3)
(Packing Of Garment)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ข้ันตอน กระบวนการบรรจุหีบหอผลิตภัณฑสําเร็จรูป
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ ผลิตบรรจุภัณฑ และบรรจุหีบหอผลิตภัณฑเส้ือผาสําเร็จรูป
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหข้ันตอนทําบรรจุภัณฑ ข้ันตอนการบรรจุหีบหอ
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ และบรรจุหีบหอผลิตภัณฑเส้ือผา
3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะบรรจุภัณฑ วัสดุเคร่ืองใชในการรีด และการบรรจ ุ การวางแผนงาน

รีด และงานบรรจ ุองคประกอบในการบรรจุหีบหอ การออกแบบ และผลิตหีบหอเบ้ืองตน การบรรจุหีบหอเพ่ือ
การขนสง

3803-2108 เทคนิคการผลิตเส้ือผายีนส 3 (5)
(Technique Of Jeans Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห การทําแบบตัด ข้ันตอนการเย็บและการเลือกใชวัสดุผลิตเส้ือผายีนส
2. เพ่ือใหสามารถในการทําแบบตัด การเย็บเสื้อผายีนส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหแบบ และข้ันตอนการผลิต เส้ือผายีนส
2. ทําแบบตัด วางแบบตัด และเย็บเส้ือผายีนส
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3. ตรวจสอบและทําสาํเร็จ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติชนิดลักษณะของเสื้อผา ท่ีตัดดวยผายีนส  ทําแบบตัด การวางแบบ การตัด การเย็บ
เส้ือผายีนส การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองจักรผลิตเส้ือผายีนส ตามแบบอุตสาหกรรม

3803-4101 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรปู 1 5 (*)
(Garment Production Apprenticeship I)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการทํางานในงานตัด
2. เพ่ือใหมีความสามารถ วางแผน และควบคุมในงานตัด
3. เพ่ือใหมีความสามารถตรวจสอบขบวนการผลิต
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการทํางานในงานตัด
2. วางแผนการวางแบบ ปูผา และตัด
3. ตรวจสอบขบวนการผลิตในงานตัด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การเบิกจายวัสดุ การตรวจสอบวัสด ุการวางแผนการตัด การปูผาและตัด การตรวจ

สอบในขบวนการผลิต

3803-4102 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 2 5 (*)
(Garment Production Apprenticeship II)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหใบส่ังงาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําเส้ือตัวอยาง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหใบส่ังงาน และขั้นตอนการเย็บ
2. ผลิตตนแบบเส้ือตัวอยาง
3. ตรวจสอบรายละเอียดใบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การทําแบบตัด การทําเสื้อตัวอยาง การตรวจสอบในกระบวนการผลิต
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3803-4103 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 3 5 (*)
(Garment Production Apprenticeship III)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการจายงานตามสายการผลิต
2. เพ่ือใหมีความสามารถควบคุมการผลิตในแผนกเย็บ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการทํางานในแผนกเย็บ
2. ควบคมุการผลิตในแผนกเย็บ
3. ตรวจสอบขบวนการผลิตในแผนกเย็บ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจายงาน การควบคมุการผลิต การตรวจสอบกระบวนการผลิต

3803-4104 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 4 5 (*)
(Garment Production Apprenticeship IV)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑหลังการผลิต
2. เพ่ือใหมีความสามารถควบคุมการทําสําเร็จ และบรรจุภัณฑ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑหลังการผลิต
2. ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ
3. ตรวจสอบการบรรจุภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การตรวจสอบหลังการผลิต การทําสําเร็จ การบรรจุภัณฑ

3803–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุต
สาหกรรมสิง่ทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง สามารถปฏิบัติงานระดับชาง
เทคนิค ผูควบคุมงาน และผูชวยวิศวกร มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดัง
ตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพการทอผาไหมและผาพื้นเมืองให
เกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพการทอผาไหมและผาพื้นเมืองใหมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
การทอผาไหมและผาพื้นเมือง

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ปลูกหมอนเลี้ยงไหม
7. ผลิตเสนดายงานทอผาไหมและผาพื้นเมือง
8. ยอมสีเสนดาย
9. ทอผาไหมและผาพื้นเมือง
10. ออกแบบลายผาทอดวยคอมพิวเตอร
11. ควบคุมคุณภาพการทอผาไหมและผาพื้นเมือง
12. ทดสอบและวิเคราะหสิ่งทอ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง ตองศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาตาง ๆ   และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  90  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอ
ไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 13  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 24  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 19  หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน ทุก
ประเภทวิชา



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

216

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3804-0001 พืน้ฐานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 (4)

รวม   3 (4)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 13 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3804-1001 การศึกษาและวิเคราะหศิลปะลวดลายไทย 2 (4)
3804-1002 การออกแบบลายทอเบ้ืองตน 2 (4)
3804-1003 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3804-2001 เทคโนโลยียอมสีสิง่ทอ 3 (5)
3804-2002 เทคโนโลยีการผลิตเสนดาย 3 (3)
3804-2003 เทคโนโลยกีารทอ 1 3 (5)
3804-2004 เทคโนโลยกีารทอ 2 3 (5)
3804-2005 การออกแบบและวิเคราะหผาทอ 2 (4)
3804-2006 การทดสอบและวิเคราะหสิ่งทอ 2 (4)
3804-2007 การออกแบบลายผาดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
3804-2008 การปลูกหมอนเลี้ยงไหม 3 (5)
3804-2009 การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ 3 (3)

รวม 24 (37)

2.3  วิชาชีพสาขางาน 19 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3804-2101 การทอผาจก 3 (5)
3804-2102 การทอผามัดหม่ี 3 (5)
3804-2103 การทอผาหางกระรอก 3 (5)
3804-2104 การทอผาไหมแพรวา 3 (5)
3804-2105 การทอผายกดอก 3 (5)
3804-2106 การทอผาขิด 2 (4)
3804-2107 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ 2 (2)
3804-2108 การออกแบบเสือ้ 2 (4)
3804-2109 หลักการตัดเย็บเบ้ืองตน 2 (3)
3804-2110 สิ่งประดิษฐผาไหมและผาพื้นเมือง 2 (4)
3804-2111 การยอมสีและการเขียนลวดลายบนผา 3 (5)
3804-2112 การปกดวยมือและจักร 2 (3)
3804-2113 การออกแบบบรรจุภัณฑส่ิงทอ 3 (3)
3804-2114 การสัมมนาวิชาการ 1 (2)
3804-2115 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3 (3)
3804-2116 การทอผามุก 3 (5)
3804-2117 การทอผายกดอกเมืองลําพูน 3 (5)
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3804-2118 การทอผาเกาะยอ 3 (5)
3804-4101 ปฏิบัติงานทอผาไหมและผาพื้นเมือง 1 5 (*)
3804-4102 ปฏิบัติงานทอผาไหมและผาพื้นเมือง 2 5 (*)
3804-4103 ปฏิบัติงานทอผาไหมและผาพื้นเมือง 3 4 (*)
3804-4104 ปฏิบัติงานทอผาไหมและผาพื้นเมือง 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง)
3804-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3804-0001 พืน้ฐานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 (4)
( Introduction  to  Textile  Industry )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  ชนิด  คุณสมบัต ิ เสนดาย  ผืนผา  การผลิตและตกแตง การทดสอบเสนใย
2. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหชนิดของเสนใย ซอมแซม ทําความสะอาดผาไหม ผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบรักการทํางาน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอุตสาหกรรมส่ิงทอ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคุณสมบัติของเสนใย  เสนดาย
2. ผสมสีตามวงจรแมสี และซอมแซม ทําความสะอาดผาไหม ผาพ้ืนเมือง
3. จําแนกชนิดเคร่ืองจักรท่ีใชผลิตเสนดาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด  ลักษณะโครงสราง  และคุณสมบัติของเสนใย  เสนดาย  และผืนผา

กระบวนการทดสอบ  กระบวนการผลิต  การตกแตงผา  การนําไปใชและการดูแลรักษาผาชนิดตางๆ  การเลือก
สารทําความสะอาดขจัดรอยเปอน      การดดัแปลง  ซอมแซมผาไหม  และผาพ้ืนเมืองชนิดตางๆ

3804-1001 การศึกษาและวิเคราะหศิลปะลวดลายไทย 2 (4)
(Art  of  Thai-Ornament  Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความความเขาใจประวัติและวิวัฒนาการศิลปะลวดลายไทย
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหศิลปะลวดลายไทย นํามาประยุกตใชกับงานทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  และอนุรักษไวเปนมรดกตกทอดแกคนรุนหลัง
ตอไป

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบศิลปะลวดลายไทย
2. ประยุกตรูปแบบศิลปะลวดลายไทยบนผืนผาไหมและผาพ้ืนเมือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหลวดลายไทย รูปแบบศิลปะลวดลายไทย  ท่ีใชในการทอผาไหมไทยและ

ผาพ้ืนเมือง  การอนุรักษ  การคนควา  วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบ  วิวัฒนาการ  หลักการ  แนวทางในการ
ประยุกตงานศิลปะลวดลายไทยใหเขากับงานทอผาไหมไทย  และผาพ้ืนเมืองใหเหมาะสมกับยุคปจจุบัน
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3804-1002 การออกแบบลายทอเบ้ืองตน 2 (4)
(Basic  Weaving  Ornament  design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความความเขาใจ ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบลายทอพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบลายทอผาพ้ืนฐานนํามาประยุกตใชในการทอผาไหม  และ ผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและมีความรักในศิลปะลายผาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบลายทอพ้ืนฐาน
2. ประยุกตลวดลายพ้ืนฐานโดยนํามาใชในการออกแบบในการทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง
3. วางแผนจัดการพัฒนารูปแบบ  เทคนิคของลายผาไหมและผาพ้ืนเมือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับประวัติของการออกแบบ  วิวัฒนาการของผลิตภัณฑในแตละสมัย  หลักการ

ออกแบบลายทอพ้ืนฐาน  ใชหลักการออกแบบมาประยุกตใชปฏิบัติในการออกแบบลายผาดดัแปลง  เพ่ือนําไป
สูการออกแบบลายทอยกดอก  การออกแบบการทอโดยผสมผสานเทคนิคการทอ การออกแบบลวดลายผาอยาง
งาย

3804-1003 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3)
( Introduction  to  Business )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารจัดการ เก่ียวกับ การประกอบธุรกิจ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผนจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักในการประกอบธุรกิจและมีจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนหาแหลงเงินทุนในการทําธุรกิจ
2. วางแผนจัดการ  งานเอกสารการคา-การเงิน-สินคาคงคลัง
3. จัดทําบัญชีเบ้ืองตน
4. วางแผนการผลิตไดเหมาะสมกับตลาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทตางๆ  และองคประกอบท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  ไดแก

การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสาร
ทางธุรกิจประเภทตางๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
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3804-2001 เทคโนโลยีการยอมสีส่ิงทอ 3 (5)
(Dyeing Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกระบวนการเตรียมวัสดุกอนการยอมสีสังเคราะหและสีธรรมชาติ
และกระบวนการยอม

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวิเคราะหคุณสมบัติและคํานวณปริมาณสารเคมี    สียอมท่ีใช
การเตรียมวัสดุกอนการยอมและการยอมสีสังเคราะหและยอมสีธรรมชาติ

3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย  ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหคุณสมบัติและคํานวณปริมาณสารเคม ี   สียอมท่ีใช
2. เตรียมวัสดุกอนการยอมและการยอมสีสังเคราะหและยอมสีธรรมชาติ
3. วางแผนตรวจสอบควบคุมคุณภาพส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการเตรียมวัสดุส่ิงทอ เตรียมสารเคมี การคํานวณ

ปริมาณสารเคม ี สียอม  หลักการยอมสีสังเคราะห  สีธรรมชาติ  คุณสมบัติสีสังเคราะห  สีธรรมชาติ  กรรมวิธี
การยอมสีสังเคราะห  สีธรรมชาติ  เสนใยชนิดตางๆ

3804-2002 เทคโนโลยีการผลิตเสนดาย 3 (3)
( Yarn  Spinning  Technology )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจถึงวัตถุดิบ องคประกอบและโครงสรางของเสนใยท่ีนํามาผลิตเสนใย
2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตเสนไยและเสนดาย
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบรักการทํางาน  และมีเจตคติท่ีดี ตองานอุตสาหกรรมส่ิงทอ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหชนิดและโครงสรางของเสนใย
2. วางแผนทดสอบ  และควบคุมคุณภาพการผลิตเสนดาย
3. จัดการพัฒนาระบบงานและเคร่ืองจักรในการผลิตเสนดาย
4. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตเสนดาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาจําแนกประเภทของเสนใย โครงสรางสมบัติของเสนใยทางกายภาพและทางเคมี โครงสราง

โมเลกุลและสวนประกอบของสารโพลิเมอรท่ีใชผลิตเสนใย กระบวนการผลิตเสนดาย การทํางานของเคร่ือง
จักรและพัฒนาขนาดของเสนดายตามระบบสากลนิยม  คํานวณผลผลิตของเคร่ืองจักรในกระบวนการตางๆ
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3804-2003 เทคโนโลยีการทอ 1 3 (5)
( Weaving  Technology 1 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน  ช้ินสวนอุปกรณการทอผา ดวยเคร่ืองทอพ้ืนบาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถทอผาไหมและผาพ้ืนเมืองดวยเคร่ืองทอพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย  และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน  ช้ินสวน  อุปกรณ  การทอผา
2. ออกแบบลายทอพ้ืนฐาน  ประเภทลายทอผา  2  ตะกอ  และ  3   ตะกอ
3. คํานวณวัตถุดิบท่ีใชในการทอผาพ้ืนเมือง
4. ควบคุมและวิเคราะหแกไขปญหา  กระบวนการทอผาพ้ืนเมือง
5. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สวนประกอบของเคร่ืองทอผาพ้ืนเมือง  อุปกรณการทอ  กลไกการทํางานของ

อุปกรณสวนตางๆ   โดยเนนโครงสรางลายทอพ้ืนฐาน  เชนผา  2  ตะกอ   3  ตะกอ    ผามัดหม่ี  คํานวณ
เสนดาย  การกรอดาย  การหวีดาย  การเก็บตะกอ  การขึน้ก่ี  การทอผาดวยเคร่ืองทอผาพ้ืนเมือง  เชน  การกรอ
ดาย  การเดินดาย  การหวีดาย  การเก็บตะกอ  เสนดายยืนชนิด  2  ตะกอ    3  ตะกอ  ฯลฯ

3804-2004 เทคโนโลยีการทอ 2 3 (5)
( Weaving  Technology 2 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน   ช้ินสวน  และอุปกรณการทอผาดวยเคร่ืองจักร
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณเสนดาย  ผลผลิต ทอผาไหมและผาพ้ืนเมืองดวยเคร่ืองจักร
3. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย  และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการทํางาน  ข้ันตอนหลักและข้ันตอนรองของเคร่ืองจักร
2. เตรียมเสนดายยืนและพุง
3. ควบคุมและวิเคราะห  แกไขปญหา  กระบวนการทอผาดวยเคร่ืองจักร
4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทอผาดวยเคร่ืองจักร   ช้ินสวน   และหลักการทํางานของเคร่ืองจักรทอผา

และความสัมพันธของกลไกแตละระบบ  การเตรียมเสนดาย  เชน  การกรอดาย  การสบืดาย  การรอยตะกอ
การรอยฟนหวี การข้ึนเคร่ืองและการทอผา คํานวณเสนดาย ผลผลิต  ปละประสิทธิภาพในการทอ  การทอผา
ดวยเคร่ืองจักร
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3804-2005 การออกแบบและวิเคราะหผาทอ 2 (4)
(Woven Fabric Design and Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบลวดลายตางๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบลวดลายพ้ืนฐาน  และลวดลายประยุกต คํานวณเสนดาย
เพ่ือการทอผามัดหม่ี  เลือกใชเทคนิคในการออกแบบและประยุกตลวดลาย

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการออกแบบและทอผา
มาตรฐานรายวิชา

1. เตรียมตัวอยางผาทอ  และอุปกรณการออกแบบวิเคราะหลาย
2. ออกแบบและวิเคราะหผาทอชนิดตางๆ
3. วิเคราะห  และเขียนลายทอพ้ืนฐานและลายใหม
4. ประยุกตลวดลายพ้ืนฐานลายผาพ้ืนเมือง  และลวดลายสมัยใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติการออกแบบผาไหม  การออกแบบลวดลาย  การคาํนวณเสนดาย เพื่อ

การมัดหม่ี  เลือกใชเทคนิควัสดุ-อุปกรณในการออกแบบ  ทําตนแบบตามวิวัฒนาการ  วิเคราะหแบบลวดลาย
หลักและประยกุตสรางลวดลายใหม

3804-2006 การทดสอบและวิเคราะหส่ิงทอ 2 (4)
( Fabric  Testing  and  Analysis )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของเสนใย  ,  เสนดาย  และผืนผา
2. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหผลการทดสอบ  เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการออกแบบและทอผา

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมตัวอยางเสนใย  เสนดาย  และผืนผา
2. ทดสอบทางกายภาพ  และทางเคมีเสนใย  เสนดาย  และผืนผา
3. วิเคราะหโครงสรางของวัสดุส่ิงทอ
4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ วิธีการทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของเสนใย เสนดายและผืนผา เรียนรูโครง

สรางของวัสดุเสนใยและผืนผา  การใชอุปกรณ  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวิธีการคํานวณในการทดสอบ  อิทธิ
ผลของความรอน  ความช้ืนตอการเปล่ียนแปลงตอสมบัติของเสนดายและผืนผา
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3804-2007 การออกแบบลายผาดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
( Computer  for  Ornament  Design  of  Thai  Silk  and  Domestic  Fabrics )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชโปรแกรมเพ่ือออกลายผา
2. เพ่ือใหมีความสามารถสรางภาพ  2  มิติ  3  มิติออกแบบลวดลายผาไหมและผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการควบคุมและพัฒนาการใชโปรแกรมออกแบบลายผา
2. ออกแบบลายผาดวยการโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. ประยุกตลวดลายใหเหมาะสมกับโครงสรางของผาไทยและผาพ้ืนเมือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสรางภาพ  2 มิติ ท้ังรูปแบบของภาพลายเสน (Vector)  และแบบเม็ดสี  (Bitmap)

พื้นฐานการสรางภาพ 3มิติ การตกแตงภาพอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการออกแบบ การนําภาพเขา
คอมพิวเตอร  การสรางผลงาน  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร  ประยุกตใชกับงานออกแบบลวดลายผาไทย

3804-2008 การปลูกหมอนเลี้ยงไหม 3 (5)
( Mulberry  Planting  and  Sericulture )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจประวัติความเปนมาของการปลูกหมอนเล้ียงไหม วงจรชีวิตของไหม  ข้ันตอน
การเล้ียงไหม จําแนกชนิด  คุณภาพเสนไหม

2. เพ่ือใหมีความสามารถปลูกหมอนเล้ียงไหม  การปองกัน  และการกําจัดโรคศัตรูหมอนและไหม
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพการปลูกหมอนเล้ียงไหม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักวิธีการปลูกหมอน  วงจรชีวิตและการเล้ียงไหม
2. ปลูกหมอนเล้ียงไหม  ประดิษฐหรือแปรรูปไหม
3. วางแผนและจัดการการปลูกหมอนเล้ียงไหม
4. ตรวจสอบคณุภาพและจําแนกชนิดเสนไหม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความสําคัญและความเปนมาของการปลูกหมอน  พันธุหมอน  สภาพแวดลอมท่ีมีผล

ตอการปลูกหมอน  การขยายพันธุ  การเก็บเก่ียว  การปองกันและการกําจัดศัตรูหมอน  การแปรรูปหมอนความ
สําคัญและความเปนมาของการเล้ียง  การวางแผนการเล้ียงไหม  ข้ันตอนการผลิตไขไหมเบ้ืองตน  วงจรชีวิต
ไหมไทยและตางประเทศ  โรงเรือนและอุปกรณการเล้ียงไหม    วิธีการและข้ันตอนการเล้ียง  โรคและศัตรูไหม
รวมถึงวิธีการปองกันและกําจัด  การตลาด  การจําแนกคณุภาพเสนไหม
การแปรรูปไหม

3804-2009 การควบคุมคุณภาพส่ิงทอ 3 (3)
(Textile  Quality  Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการประยุกตใช  หลักสถิติศาสตร  การสุมตัวอยาง  การเก็บขอมูล
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูล  จัดทําแผนภูมิพาเรโต  และแบบแผนภูมิเหตุและผล
3. เพ่ือใหมีหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรม  การสรางขวัญกําลังใจและความพึงพอใจในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. รวบรวมและเก็บขอมูลทางสถิติ
2. วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักสถิติ
3. แกปญหาโดยใชเคร่ืองมือและกระบวนการ  PDCA
4. รายงานผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการประยกุตหลักสถิติในการควบคุมคณุภาพ  ระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิต  ขอมูลใน

การตรวจสอบ  หลักสถิติเบ้ืองตน  แผนภูมิควบคุมพาเรโต  แผนภูมิและเหตุผล  การสุมตัวอยางแบบตางๆ
เทคนิคการบํารุงขวัญคนงาน  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของงานการผลิต  การบริหารงานในงานควบคุมคุณภาพ

3804-2101 การทอผาจก 3 (5)
( Chok  Weaving )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณเก่ียวกับการทอผาจก
2. เพ่ือใหมีความสามารถเตรียมเสนดายและทอผาจกไดตามข้ันตอน
3. เพ่ือใหมีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถ่ินของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตการทอผาจกพ้ืนฐาน
2. วางแผนเตรียมวัสดุ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณในการทอผาจก
3. ประยุกตการวางแผน  การออกแบบลายจก
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4. ตรวจสอบการผลิตผาจก
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับขนาดของผาจกลายตาง ๆ เคร่ืองมือและอุปกรณการเตรียมเสนดายเพ่ือการ
ทอลายหลักหรือแมลาย การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ  การเตรียมเสนดาย    การทอลายหลัก  หรือ  ลายพื้น
ฐาน

3804-2102 การทอผามัดหม่ี 3 (5)
( Mud  Mi  Weaving )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความมีเขาใจข้ันตอนการมัดหม่ีลายหลักหรือลายพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณปริมาณการใชเสนดายในการทอ และทอผาไหมมัดหม่ีลายพ้ืนฐาน
3. เพ่ือใหมีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถ่ินของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตการยอมสีเสนดายท่ีจะมัด
2. คํานวณการใชดายพุงและดายยืน
3. วิเคราะห  ข้ันตอนการทํางานการทอผามัดหม่ี
4. ประยุกตการทอผาไหมมัดหม่ี   2  ตะกอ  และ  3  ตะกอ
5. ตรวจสอบผาทอมัดหม่ี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการมัดหม่ี  ลายหลัก  หรือลายพ้ืนฐาน  วัสดุ  อุปกรณ  ข้ันตอนการมัด  การ

ยอมสีท่ี  1  การยอมสีท่ี  2  ทอผาชนิด  2  ตะกอ  และ  3  ตะกอ  การคํานวณปริมาณการใชเสนดายในการทอ
การสืบหูก  การขึน้ก่ี  และข้ันตอนการทอผา  การทอผาไหมสีพ้ืนและการทอผามัดหม่ียอม  2  ส ี  ชนิด  2
ตะกอ  3  ตะกอ

3804-2103 การทอผาหางกระรอก 3 (5)
( Hangkrarok  Weaving )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการทอผาหางกระรอกวิธีการเตรียมเสนดายพุง  2  สี
2. เพ่ือใหมีความสามารถทอผาหางกระรอกชนิด  2  และ  3  ตะกอ
3. เพ่ือใหมีความรูในศิลปะการทอผาแบบทองถ่ินของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมเสนพุง  และเสนยืน
2. วิเคราะห  คํานวณปริมาณการใชเสนดาย
3. ประยุกตการทอผาหางกระรอก
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4. ตรวจสอบผลผลิตผาหางกระรอก
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การทอผาพ้ืนเมืองของอีสาน  โดยการใชเสนดาย  2  ส ี 2  เสน  นํามาตีเกลียวใหได
ระยะเกลียวเทากัน  เพ่ือนําไปทอเปนเสนพุง  การทอผาหางกระรอก  ตีเกลียว  2  ส ี ชนิด  2  ตะกอ  3  ตะกอ

3804-2104 การทอผาไหมแพรวา 3 (5)
( Prae  Wa Weaving )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจประวัติการทอผาไหมแพรวา  คํานวณปริมาณเสนดายในการทอ
2. เพ่ือใหมีความสามารถทอผาไหมแพรวา
3. เพ่ือใหมีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถ่ินไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมเสนดายยืนและดายพุงในการทอ
2. วิเคราะหการยอมสีเสนดาย
3. ประยุกตการทอผาไหมแพรวา
4. ตรวจสอบผลผลิตผาไหมแพรวา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับประวัติความเปนมาของผาไหมแพรวา  ชนิด ประเภท ของผา

ไหมแพรวา  ผลิตภัณฑผาไหม  การประมาณราคา  การคาํนวณปริมาณเสนดายในการทอ  การยอมสีไหมวิธี
ตางๆ  การเตรียมอุปกรณในการทอผาไหมแพรวา  และข้ันตอนในการจัดเตรียมการทอผาไหมแพรวา การยอม
สีไหม  การกวักไหม  การคนไหม  การสืบหูก  การขึน้ก่ี  การหวีหูก  การปนหลอด  การเก็บลายผาไหมแพรวา
เชนการเก็บลายปลาบเชิง  การเก็บลายชอ  การเก็บลายดอกออม  การเก็บลายใหญ  และปฏิบัติการทอผาไหม
แพรวา  ลวดลายงาย ๆ

3804-2105 การทอผายกดอก 3 (5)
( Yok  Dhok  Weaving )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับอุปกรณการเตรียมเสนดายในการทอผายกดอก
2. เพ่ือใหมีความสามารถออกแบบการทอผายกดอกและทอผายกดอก
3. เพ่ือใหมีความรักในศิลปะการทอผาแบบพ้ืนบานของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เตรียมเสนดายยืน  ดายพุง  พรอมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณทอผายกดอก
2. วิเคราะหออกแบบผาทอยกดอก
3. ประยุกตทําการทอผายกดอก
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4. ตรวจสอบผลผลิตผายกดอก
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ อุปกรณ  การเตรียมเสนดาย  ยอมสีและอุปกรณในการทอผาไหม  ผาฝาย
ออกแบบลายยกดอก  การเก็บเขาในแตละลาย  และขัน้ตอนในการทอ  ฝกปฏิบัติการทอผกดอกไหมและฝาย
เปนลายขัดสวนดอกทอแบบสายสองดัดแปลง  หรือแบบลายตวน  สามารถทอได  6 , 8 , 12 , 16  ตะกอ  โดย
ไมตองมีเคร่ืองชวยพิเศษ  เชน  ลายลูกแกว  ลายดอกพิกุล  ลายดอกจันทร  ฯลฯ

3804-2106 การทอผาขิด 2 (4)
( Kit  Weaving )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการยกขิดลวดลายคํานวณปริมาณการใชเสนดายในการทอ
2. เพ่ือใหมีความสามารถทอผาขิดลวดลายตางๆ
3. เพ่ือใหมีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถ่ินของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการยกขดิลวดลายตางๆ
2. คํานวณเสนไหม  และดายในการผลิตผาทอยกขิด
3. ประยุกตการทอผาขิดลวดลายพ้ืนฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การยกขดิ  ลวดลายแบบตางๆ  การทอขิดลวดลายตางๆ  การคาํนวณปริมาณการใช

เสนดายในการทอ  การยอมสี  การสืบหูก  และทอผาขิดลวดลายตาง ๆ

3804–2107 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ 2 (2)
( Textile   Machine  Maintenance)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบการบํารงุรักษา ตรวจสอบ  แกไขเชิงปองกัน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผน  เตรียมการดานขอมูล  เคร่ืองมือ-อุปกรณ  อะไหล    ซอม
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

230

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักบํารุงรักษา ตรวจสอบ  แกไขเชิงปองกัน
2. วางแผน  เตรียมการดานขอมูลประวัติการซอม  เคร่ืองมือ-อุปกรณ  อะไหล
3. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล ความสําคัญของความปลอดภัย

และผลกระทบของการบํารุงรักษาการบํารุงรักษาแบบไมมีการวางแผน และการบํารุงรักษาแบบมีแผนลวงหนา
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน  โครงสรางลักษณะเฉพาะเคร่ืองจักรส่ิงทอ  การวางแผนเตรยีมวัสดุ  อุปกรณ  การ
จัดการขอมูลเอกสารเก่ียวกับการบํารุงรักษา  การจัดการดานอะไหล

3804-2108 การออกแบบเส้ือ 2 (4)
( Clothing  Design )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบลายผาประเภทตางๆ  ลักษณะการแตงกายของไทยและ
นานาชาติ

2. เพ่ือใหมีความสามารถคิดสรางสรรคในการออกแบบเส้ือผา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงหลักการออกแบบลายผาประเภทตางๆ
2. ออกแบบลายผาใหสอดคลองกับลักษณะการแตงกายของคนไทย และนานาชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการออกแบบลายผาประเภทตางๆ ลักษณะการแตงกายของไทย และนานาชาติ

โดยเนนความคิดสรางสรรคใหเหมาะสมกับเน้ือผาท่ีใชในงานพิธีการตาง ๆ

3804-2109 หลักการตัดเย็บเบ้ืองตน 2 (3)
( Introduction  to  Clothes Making )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับอุปกรณการตัดเย็บกระบวนการตัดเย็บเส้ือและกระโปรง
2. เพ่ือใหมีความสามารถสรางแบบตัด เตรียมผา  กล้ิงผา  การตัด  การเย็บ ตัวเสื้อและกระโปรง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยความอดทน  ขยัน  เปนระเบียบวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการตัดเย็บเส้ือผา
2. สรางแบบ  ตัดเย็บ  เสื้อและกระโปรง
3. ตัดเย็บเส้ือและกระโปรงตามแบบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ อุปกรณการตัดเย็บเส้ือผา ความรูเก่ียวกับการใชจักรเย็บผา  การวัดตัว  การสราง

แบบตัดเบ้ืองตนของเส้ือกระโปรง การเตรียมผา การกล้ิงผา  การตัด  การเย็บกันยืด  การเขาตัวเส้ือและ
กระโปรง  การลองตัวและการแกไข

3804-2110 ส่ิงประดิษฐจากผาไหมและผาพ้ืนเมือง 2 (4)
( Thai  Silk  and  Fabric  Creating  Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการออกแบบ  ประดิษฐผลิตภัณฑจากผาไหมและผาพ้ืนเมือง
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการประดิษฐผลิตภัณฑจากผาไหมและผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการออกแบบท่ีทันสมัยทันความตองการของผูบริโภค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติผาไหมและผาพ้ืนเมืองและคิดสรางสรรคในการประดิษฐผลิตภัณฑ
2. ประดิษฐผลิตภัณฑจากผาในทองถ่ิน
3. ประยุกตรูปแบบส่ิงประดิษฐตางๆ  ใหทันสมัยตามความตองการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการออกแบบ และวิธีการประดิษฐผลิตภัณฑเคร่ืองใช จากผาทอใน

ทองถ่ิน  เพ่ือนําไปประดิษฐตกแตงเคร่ืองใชใหสวยงามเหมาะสมกับหนาท่ีใชสอย การประดิษฐผลิตภัณฑจาก
ผาทองถ่ิน    เชน   ปลอกหมอน  กระเปา  ผาพันคอ  ผาปูโตะ  ดอกไม  ซองแวนตา  ของชํารวย  และเนนทักษะ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคจากความตองการของตลาด

3804-2111 การยอมสีและการเขียนลวดลายบนผา 3 (5)
( Fabric  Dyeing  and  Painting )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับวิวัฒนาการ  การยอมสีและคุณสมบัติของสี
2. เพ่ือใหมีความสามารถ ออกแบบลวดลายการมัดยอม  การทําผาบาติก  และเพ็นทผา ประยุกตลวด
ลายท่ีทันสมันตรงตามความตองการของผูบริโภค

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักการทํางานดวยความรอบคอบ  และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจการยอมสีและคุณสมบัติของสี
2. ออกแบบลวดลายการมัดยอม ทําผาบาติก  และเพ็นทผา
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการมัดยอมทําผาบาติก
4. ทดสอบ   และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จรูป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ประวัติการยอมสี วัสดุ-อุปกรณ  ชนิดและคุณสมบัติของสียอม   ชนิดและคุณสมบัติ

ของสีผาบาติก  ชนิดและคุณสมบัติของสีเพ็นทผาพรอมกับการออกแบบลายตาง ๆ  ในการยอม  ทําผาบาติก
และเพ็นท  การมัดยอม  ทําผาบาติก  และการเพ็นทผา

3804-2112 การปกดวยมือและจักร 2 (3)
( Sewing  and  Embroidery )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการออกแบบลวดลาย
2. เพ่ือใหสามรถออกแบบลวดลาย และปกลวดลายดวยมือและจักร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1.  เขาใจการใชเคร่ืองมือ   วัสดุ-อุปกรณ  ในการปก
2. ออกแบบลวดลายโดยคํานึงถึงหนาท่ีและประโยชนการใชสอย
3. วางแผนวิเคราะห  ลวดลาย  ไดเหมาะสม
4. จัดการและพัฒนาระบบงานการปกดวยมือและจักร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการตัดเย็บตางๆ ดวยมือและจักร  การออกแบบลวดลายสําหรับ

การปกดวยมือและจักร เพ่ือนําไปใชประดิษฐตกแตงเคร่ืองใชใหประณีตสวยงาม  เหมาะสมกับหนาท่ีใชสอย

3804-2113 การออกแบบบรรจุภัณฑส่ิงทอ 3 (3)
(Textile  Package  Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจและมีความคิดสรางสรรค  การออกแบบบรรจุภัณฑ
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบการบรรจุภัณฑส่ิงทอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยเก่ียวกับความขยัน  อดทน  เปนระเบียบในการทองาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ
2. ออกแบบบรรจุภัณฑส่ิงทอจากวัสดุชนิดตาง ๆ
3. จักการและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
4. ตรวจสอบคุณภาพการใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภณัฑ  สําหรับการบรรจุผลิตภัณฑ  ส่ิงทอดวย

วัสดุชนิดตางๆ  ตามความเหมาะสม  และฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑโดยคํานึงถึงความสวยงาม
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3804-2114 การสัมมนาวิชาการ 1 (2)
( Seminar  Thai  Silk  and  Domestic  Fabric  Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักและวิธีการสัมมนา  การนําเสนอ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวิจารณเก่ียวกับการทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในเร่ืองความเปนนักพูดและผูฟงท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิคและวิธีการสัมมนาทางวิชาการ  การนําเสนอรูปแบบตางๆ
2. จัดการและพัฒนาระบบการสัมมนา  งานทอผาไหม  และผาพ้ืนเมือง
3. วิจารณขอด ี และขอเสียของงานทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคและวิธีสัมมนา   คนควาเอกสารวิชาการตางๆ  ดําเนินการประชุมสัมมนา  อภิปรายขอดี

ขอเสียของงานท่ีเก่ียวกับผาไหมและผาพ้ืนเมือง  วิเคราะห วิจารณรวมกับวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ  พรอมท้ัง
สรุปและเสนอรายงานเพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงงานท่ีเก่ียวกับผาไหมไทยและผาพ้ืนเมือง

3804-2115 การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3 (3)
(Appropriate  Technology  Application)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิวัฒนาการและหลักการใชเคร่ืองมืออุปกรณการทอผาจากอดีดถึงปจจุบัน
2. เพ่ือใหมีความสามารถพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินในการทอผาไหมไทยและผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการอนุรักษเคร่ืองมือทอผาแบบพ้ืนบานของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง
2. วางแผนควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติงาน
3. จัดการและพัฒนาเทคนิควิธีการทํางานและเลือกใชเทคโนโลยีสมัยใหม
4. ตรวจสอบคุณภาพเทคโนโลยีท่ีนํามาใชทดแทน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษามโนทัศนเบ้ืองตนของเคร่ืองมือ อุปกรณเก่ียวของกับการทอผาไหมไทย และผาพ้ืนเมืองท่ีเกิด

จากภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีสมัยใหม การวิวัฒนาการของภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีสมัยใหม
หลักการใชเคร่ืองมืออุปกรณ การทอผาไหมไทยและผาพ้ืนเมือง พรอมท้ังการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
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3804-2116 การทอผามุก 3 (5)
(Muk  Weaving)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจประวัติความเปนมาของผามุก
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมเสนดายและทอผามุก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักงานศิลปะการทอผาพ้ืนบานของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการทอผามุก
2. คํานวณเสนไหมและดายในการผลิตการทอผามุก
3. เตรียมการทอผามุก
4. จัดการและพัฒนาเทคนิคการทอผามุกใหรวดเร็วมีคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ประวัติความเปนมาของผาลายมุกนครพนม   ข้ันตอนการเตรียมเสนไหม    การฟอก

ไหม  การยอมไหม  เทคนิคการ เขาหลอด  แบงไหม  การทําไหมทางยืนและไหมทางพุง  การกวักไหมเขาอัก
การคนใหหลักเผือ  การขึ้นเครือ  วิธีการเก็บดอกและการเขาดอก  เทคนิคการทอผาไหมลายมุกโบราณ
นครพนม

3804-2117 การทอผายกดอกเมืองลําพูน 3 (5)
(Lumpoon  Yok  Dhok  Weaving)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจประวัติ  วิวัฒนาการของการทอผายกดอกเมืองลําพูน
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมเสนดายเพ่ือการทอผาฝายยกดอกเมืองลําพูน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักศิลปะการทอผาพ้ืนบานของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักวิธีการทอผายกดอกเมืองลําพูนลวดลายตางๆ
2. คํานวณเสนไหมและดายในการผลิตผายกดอกเมืองลําพูน
3. ทอผายกดอกเมืองลําพูนลายพ้ืนฐาน
4. จัดการและพัฒนาเทคนิคและวิธีการทอผายกดอกเมืองลําพูนใหรวดเร็วและมีคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับประวัติการทอผายกดอกเมืองลําพูน  การปนฝาย (ไหม)  การยอมเสนดาย

(ไหม) การแยกสีเสนดาย (ไหม)  การปนเสนดายเขากระสวย  การเรียงหลอดดาย-เก็บดาย (ไหม)  การเดินดาย
(ไหม)  ตามจํานวนความยาวของผา  การรอยดาย (ไหม)  เขาฟม  การมวนดาย (ไหม)  เขาเพลา  การออกแบบ
ลายยกดอก  การกําหนดเสนดาย (ไหม)  ในแบบกระดาษ  การกําหนดจํานวนตะกอ (เขา)  การประกอบดาย
(ไหม)  เขาก่ีทอผา  การเก็บตะกอ การทอและแกไขเม่ือยกลายผิด
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3804-2118 การทอผาเกาะยอ 3 (5)
(Khoa  yor  Weaving)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับผาเกาะยอ
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมเสนดาย และทอผาดวยลายพ้ืนฐานหรือลายหลักในการทอผาเกาะยอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักศิลปะการทอผาแบบพ้ืนบานของไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการทอผาเกาะยอ
2. เตรียมเสนดายเพ่ือใชในการทอ
3. ออกแบบและวิเคราะหลายผา
4. พัฒนารูปแบบการทอผาเกาะยอใหมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  เก่ียวกับประวัติการทอผาเกาะยอ  การปนฝาย  การยอมเสนดาย  การคํานวณ

เสนดาย  การแยกสีเสนดาย  การปนเสนดายเขากระสวย  การเรียงหลอดดาย  การเก็บดาย  การเดินดายตาม
จํานวนความยาวผา  การรอยดายเขาฟม  การมวนดายเขาเพลา  การประกอบดายเขาก่ี  การเก็บตะกอ และการ
ทอผาเกาะยอลวดลายงายๆ

3804-4101-2 ปฏิบัติงานทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง 1-2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ การกรอดาย สืบดาย ลงแปงเสนดาย กระบวนการผลิตเสนดายใยส้ัน วิธีการ
ออกแบบลายผาถักท้ังแนวนอนและแนวด่ิง

2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการผลิตเสนดาย กระบวนการเตรยีมการทอ การเตรียมเสนดายสําหรับถัก
3. เพ่ือใหสามารถ ทดสอบและแกปญหา เสนดาย ผืนผา
4. เพ่ือสามารถตรวจสอบ ควบคุมผลผลิต ประสิทธิภาพ
5. เพ่ือใหมีระเบียบ รอบคอบ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการผลิตเสนดาย  การเตรยีมการทอ  การออกแบบลายผาถักแนวนอนและ
แนวด่ิง การวิเคราะหผาตัวอยางลายตาง ๆ

2. ผลิตเสนดาย  เตรียมการทอ ออกแบบลายผาถักแนวนอนและแนวด่ิง วิเคราะหลายผาตัวอยาง
3. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การผลิตและผลิตเสนดาย กระบวนการเตรยีมการทอ
4. ทดสอบและแกไขขอบกพรอง เสนดายและผืนผา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ กระบวนการทอผา การกรอดายยืนและดายพุง สืบดาย กระบวน

การเตรยีมการทอ กระบวนการผลิตเสนดาย  การผสมเสนใย การสางใย การรีดปุย การทําโรฟ การปนดาย แบ
บวงแหวน การกรอดาย การตีเกลียว  การวิเคราะหผาตัวอยาง การคาํนวณเก่ียวกับกระบวนการทอ  กระบวน
การทอผาดวยเคร่ืองจักร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิต  การออกแบบลายผาถักแนวนอนและแนว
ดิ่ง การดัดแปลงลายผาถัก คํานวณหาปริมาณเสนดายที่ใช ทดสอบเสนดายและผืนผา

3804-4103-4 ปฏิบัติงานทอผาไหมและผาพ้ืนเมือง 3-4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ การกรอดาย สืบดาย ลงแปงเสนดาย กระบวนการผลิตเสนดายใยส้ัน วิธีการ
ออกแบบลายผาถักท้ังแนวนอนและแนวด่ิง

2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการผลิตเสนดาย กระบวนการเตรยีมการทอ การเตรียมเสนดายสําหรับถัก
3. เพ่ือใหสามารถ ทดสอบและแกปญหา เสนดาย ผืนผา
4. เพ่ือสามารถตรวจสอบ ควบคุมผลผลิต ประสิทธิภาพ
5. เพ่ือใหมีระเบียบ รอบคอบ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการผลิตเสนดาย  การเตรยีมการทอ  การออกแบบลายผาถักแนวนอนและ
แนวด่ิง การวิเคราะหผาตัวอยางลายตาง ๆ

2. ผลิตเสนดาย  เตรียมการทอ ออกแบบลายผาถักแนวนอนและแนวด่ิง วิเคราะหลายผาตัวอยาง
3. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การผลิตและผลิตเสนดาย กระบวนการเตรยีมการทอ
4. ทดสอบและแกไขขอบกพรอง เสนดายและผืนผา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ กระบวนการทอผา การกรอดายยืนและดายพุง สืบดาย กระบวน

การเตรยีมการทอ กระบวนการผลิตเสนดาย  การผสมเสนใย การสางใย การรีดปุย การทําโรฟ การปนดาย แบ
บวงแหวน การกรอดาย การตีเกลียว  การวิเคราะหผาตัวอยาง การคาํนวณเก่ียวกับกระบวนการทอ  กระบวน
การทอผาดวยเคร่ืองจักร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิต  การออกแบบลายผาถักแนวนอนและแนว
ดิ่ง การดัดแปลงลายผาถัก คํานวณหาปริมาณเสนดายที่ใช ทดสอบเสนดายและผืนผา
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3804-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล



หมวดวิชาสามัญ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมส่ิงทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ก - 1

หมวดวิชาสามัญ

1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต)
1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3)
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต

3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2)
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต

3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2)
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
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3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)

2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
2.1 กลุมวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2)
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
3000-1223 การเขียนตามรปูแบบ 1 (2)
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2)
3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2)
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3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6)
3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4)
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)

2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4)
3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)

2.2.2  วิชาคณติศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3)
3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3)
3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3)
3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3)
3000-1524 สถิติ 3 (3)
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
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3000-1101 ทกัษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3)
(Thai for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
มีคุณธรรม

4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญาทอง
ถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ

บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การด ู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู  ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของ
สังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา
เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียว
ของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต

3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
(Practical Thai)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณ
ธรรม

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การด ู การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ
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5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของ
ชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ

อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
ฝกการฟง  การด ู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ

3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
(Creative Thai at Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตามหลัก
เกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส

2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ
สรางเสริมคุณธรรม

4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมท่ีไดจากการศึกษาวรรคดี
วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและในชีวิต

ประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การด ู  และการพูดในงานอาชีพ  และใน
สังคม  ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

ก - 6

3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
(Thai for Career and Social Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ
เสริมสรางคุณธรรม

3. พูดและเขียน  เพ่ือส่ือสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางบุคลิก
ภาพที่ดี

4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การด ู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชใน
งานอาชีพและพัฒนาสังคม  การพูดที่ใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม        การเขียนจดหมายท่ี
จําเปนตองานอาชพี  การเขียนโครงการและประเมินโครงการ  เขยีนบทความ  สารคดี  การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและสง
เสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม

3000-1201 ทกัษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน 
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะ
สมตามวัฒนธรรมสังคม

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
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3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูล
จากเร่ืองท่ีฟง และอาน

4. เขียนบรรยาย  เขยีนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม       โดยใชโครงสรางทาง
ภาษาท่ีถูกตอง

5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทกัษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    เพ่ิม

พูนการใชคํา และสํานวนในสถานการณตาง ๆ   โดยเฉพาะในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติ
งาน เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม  ตามมารยาทสังคม ประเพณ ี และของเจาของ
ภาษา  ฝกการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 2)
เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ
บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน

4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน
อาชีพตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ      ท้ังในและนอก
ชั้นเรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน

สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ในสถาน
การณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (2)
(Fundamental English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ
4. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present

Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active &
Passive Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเครื่อง
หมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียน
บันทึกส้ัน ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตนที่จําเปนในงานอาชีพ

3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
(English for Specific Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ
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2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชในสถาน
การณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป

4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย
5. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ

สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา

3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
(Reading English for General Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเร่ืองเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการอานในเวลาและนอก
เวลาเรียน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความ
สําคัญ  การอานหาขอมูลเฉพาะ

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคที่
จําเปนตอความเขาใจ

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความส้ัน ๆ จาก
เร่ืองท่ีอาน

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือ

หาทางวิชาชีพ สารคดี เร่ืองราวบันเทิง จากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ
เร่ืองส้ัน เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ี
เหมาะสมกับเน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความ
หมายของคําและขอความท่ีอาน

3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2)
(Controlled Writing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ

การบันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชญิ จดหมายเชิญ การ
ตอบรับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-
mails, e-cards

3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1 (2)
(Access Multimedia in English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียนภาษา
อังกฤษ

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ
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3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได
จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต

4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ
อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรื่องราวที่สนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบ
รวมหลักฐานการศึกษา  โดยการนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขียน

3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
(English Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน
4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและนํา
เสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานท่ีนําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
(English for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ
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4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
(Internet English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ

2. เพื่อใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google
3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ
5. สง e-mails,  e-cards
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ

3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
(Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา

1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงสือ่ ตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากส่ือตาง ๆ การเขียนโตตอบ
ทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ
การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce

3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
(English for Fashion Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ
ตัดเย็บและแฟช่ันไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ

4. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟชั่นในรูปแบบ
ของการจดบันทึก   กรอกขอมูล

5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการ
เขียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือ

ผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา นํา
เสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ
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3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
(English for Textile Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ ท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีส่ิงทอในรูปแบบของ
การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีส่ิงทอ จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง ผลิต

ภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ข้ันตอนการทํางาน
ความปลอดภัย สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใช
ในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนข้ันตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลที่เกี่ยว
ของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
(English for Home Economics Business)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสิน
คา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ที่เก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด
บันทึก
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4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียนขั้น
ตอน  การบรรยาย  การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ีหลาก
หลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ศัพท สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคหกรรม

สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง ภาพ
ประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบของ
การพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
(English for Restaurant and Hotel Food)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเครื่องปรุงอาหาร
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ

ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคํา
แนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร

3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
(English for Food Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ
การจดบันทึก

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ

โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศัพท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย

3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
(English for Arts and Crafts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ 
และหัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ
ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    
และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
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6. รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและ

ประเภทของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวง
การศลิปะ ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงาน
ศิลปะ การอานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ี
เก่ียวของ

3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
(Job-Application English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อาน  สรุปสาระสําคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว ขอ

มูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียนจด
หมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง ๆ
ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ

3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
(English for Computing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสาํนวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพ่ือการ
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครง

สรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน   สาเหตุ
และการแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ     ขอมูลท่ีได
จากทางอินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)

3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
(English for Information Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และ
อินเตอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาร

สนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการส่ือสารและขอมูล
การเขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน

3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
(Agricultural Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโต
ตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอ
มูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  การ
ติดตอธุรกิจ E-Commerce

3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
(Fishery Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร

มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานสื่อที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท
การกรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ
E-Commerce

3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
(Independent  Study  in  English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา
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2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงส่ือท่ีหลาก
หลาย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสน
ใจ

3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตน
เอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย

3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
(Maritime English 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณ
อากาศ   และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO
Standard Marine Communication Phrase)
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3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  2 1 (2)
(Maritime English 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน 

เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปาย
ประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐาน
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase)

3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Chinese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ที่ใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ
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3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Chinese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Japanese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Japanese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
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2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญ่ีปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic French)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิต

ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(French for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเกี่ยว

กับทิศทาง เวลา สถานที ่บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและ
สรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
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3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic German)

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(German for Communication)
ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1 3 (6)
(English for Industrial  Instrumentation 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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4. เพื่อใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนส่ือความหมายเปนขอความ
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับ

ไดและนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(possessive adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ 
(formation & use of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสราง
ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial 
clauses of time และ ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดาน
เทคโนโลยีปโตรเลียมเบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ

3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 4)
(English for Industrial  Instrumentation 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect 

และ past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families และ  
verb form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถาน
การณตาง ๆ  การเขียนรายงานสั้น ๆ



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

ก - 26

3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
(English for Petroleum Technology 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน
และการพูดใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเคร่ืองมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี

ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง 
conditional sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing 
scientific truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and 
description of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of 
damage, expressing different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณใน
ท่ีทํางาน

3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
(English for Petroleum Technology 2)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ

ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตามสถาน
การณ

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ
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4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล

อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอ
ใหความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ  
ความต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ

3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
(English for Petroleum Technology 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับท่ีเรียน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี

ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ัง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานข้ันตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ

3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
(English for Petroleum Technology 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเคร่ืองมือฝก

การต้ังคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือ
สรุปเร่ืองท่ีไดอานหรือฟง

3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)
(English for Petroleum Technology 5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาห-
กรรมแกซ และนํ้ามัน

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการ

ฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริง
ในการปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
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3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
(Thai  Life and  Culture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒน
ธรรมไทย

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธาณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภูมิใจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมินสถาน

การณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม
วัฒนธรรมของชาต ิ และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ

3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
(Local Wisdom)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภูมิปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบ
อาชีพ และหัตถกรรมทองถ่ิน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย

2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก

3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
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อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
(Geographical and History Study of Thailand)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม
เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒน
ธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม เอก
ลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
(Thai Politics and Administration)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ
มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาประเทศและทองถ่ิน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษย
ชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และ
การปกครองทองถ่ิน

3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การวางแผนและพฒันา 2 (2)
(Geographical Information System for Planning and Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย
ขอมูลทางภูมิศาสตร

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
มาตรฐานรายวิชา

1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information

System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร

3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
(Sufficiency Economy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา    และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ

3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
(Environment, Technology and  Life)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่แวดลอมและระบบนิเวศ  และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ

2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอม

และระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน

3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
(Human and Environmental Arrangement)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษส่ิงแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
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3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน
อยางย่ังยืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน

อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน

3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)
(Quality of Life and Clean Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน
เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค

การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน
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3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
(Library and Information Literacy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        คน
ควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด
สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ
และเรียนรูอยางไรพรมแดน

3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูป

แบบตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา

3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
(Recreation for Quality of Life Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพในชีวิต
ประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพ
ในการปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว

3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมาย   ขอบขาย  ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ    ลักษณะ

และบทบาทของผูนํานันทนาการ   ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย   หลักการจัดกิจ
กรรมนันทนาการในรปูแบบตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ   โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
(Sports for Health and Personality Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย
3. เพ่ือใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคาํนึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท
ประโยชนและความปลอดภัย

3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา

3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
(Life Skill)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข
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4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ
และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญ  องคประกอบของทักษะชีวิต  ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห  การประเมิน

สถานการณ  ความคิดสรางสรรค  ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม    การ
สรางสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน   การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด   และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด

3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือ่สุขภาพและสังคม 2 (2)
(Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวด-ลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว
เพ่ือน  และสังคม

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวน
การทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศกึษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ
กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพย
ติด สารพิษ และอุบัติภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลัก

การเลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อน สังคมและสอด
คลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวน
รวมเกี่ยวกับเรื่องปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
(Human  Relations  at  Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
(Community Health)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต

วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
(Buddhist Methods of Career Planning)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมาย

ของโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
ตองการ คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)
(Human Psychology and Business Ethics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวาง

กลุมบุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ
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3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4)
(Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ใน
ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ

5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก

ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4)
(Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

ก - 40

2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิดสาร
ละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี

3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาต ุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสม

ดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ

3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4)
(Science 3) (ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิง
แวดลอม

3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ

สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม

3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4)
(Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว
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2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนําใชในงานแตละสาขาอาชีพ
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลัก

การทํางานของเคร่ืองใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เครื่องใชไฟฟาใน
สํานักงาน พลังงานในการดาํรงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรีย
ท่ีเก่ียวของกับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของ
ผลไม การยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและ
ในสํานักงาน

3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4)
(Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับเคมีและเทคโนโลยี

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิต
ประจําวัน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว
ระหวางอนุภาค

2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาต ุ สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ

เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ
ส ี กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชือ้  สารท่ีกออันตราย
ตอส่ิงแวดลอมโลก

3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4)
(Science 6)  (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน
การถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชวิีต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน

ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  จุด
ศูนยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4)
(Science 7)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-
ไฮโดรคารบอน  วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการ
วัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน
โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ
วัตถุในธรรมชาติ

3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห

สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของ
วัตถุ หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัม
เชิงเสน   โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4)
(Science 8)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมน
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ตัมเชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด

เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา
แรงระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร

3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)
(Science Project)
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร

2. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผนออก
แบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา

โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร

3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3)
(Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป
ใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง
ปกติ การสุมตัวอยาง

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตาราง

คาความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิต ิ การแจกแจงคาเฉล่ีย
ท่ีไดจากตัวอยางประชากร

3000-1521 คณิตศาสตร  2 3 (3)
(Mathematics 2) (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณิต
วิเคราะห

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-มิ
นันท  และเรขาคณิตวิเคราะห
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มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงช่ันตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี

โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวาง
จุดสองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรง
กับเสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ

3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3)
(Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร         ความ
นาจะเปน

มาตรฐานรายวิชา
1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ

เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคา
ความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล
วิธีเร่ืองสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ
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3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3)
(Mathematics 4) (เกษตรกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี
ไปใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ     เชิงเสน
และการคํานวณภาษี

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 

ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนข้ันแบบแถว การหาคาํตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของกําหนด
การเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่ม

3000-1524 สถิติ 3 (3)
(Statistics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิต ิ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย

ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเก่ียว
กับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และสห
สัมพันธ

3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
(Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช
ประกอบในวิชาชพี

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต
อนุพันธและอินทิกรัล

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการแก
ปญหา

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกช่ัน  ความตอเน่ืองของฟงกช่ัน  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกช่ันตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปรยิาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกช่ันพืชคณิต ฟงกช่ันตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  ฟงกช่ันเอกซโป
เนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต

3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
(Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน  ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation)

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดับ
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน       ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  วิชา
ชีพ

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส
มาตรฐานรายวิชา

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม

ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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วิชาเรียนรวม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 

 
รายวิชากลุมปรับพ้ืนฐานรวม 
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
รายวิชากลุมบรหิารงานคุณภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 
รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3100-0105 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (3) 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
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3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (3) 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 

3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
 
รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
3100-0601 เคมีท่ัวไป 4 (5) 
3100-0602 เคมีอินทรียท่ัวไป 4 (5) 
3100-0603 เคมีฟสิกสท่ัวไป 4 (5) 
3100-0604 เคมีวิเคราะหท่ัวไป 4 (5) 
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รายวิชากลุมปรับพื้นฐานรวม 
 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ การแปรรูปช้ินงานโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลและแปรรูปช้ินงานโลหะในงาน

เทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปและงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
2. เลือก ปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลในงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ข้ึนรูป ประกอบและปรับชิ้นงานโลหะดวยเครือ่งมือ (Handtool) 

และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือท่ัวไป (Hand tools) เครื่องมือ
วัด เครื่องมือกล เครื่องมืองานโลหะแผน การรางแบบ (Lay out) งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับ
คมตัด งานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานย้ําหมุด งานปรับและประกอบ งานเคาะขึ้นรูป งานเชื่อมไฟฟา 
เชื่อมแกสรอยตอแบบตางๆ งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน 
 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ี

ซับซอนและแบบสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ กระดาษและเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต 
3. เขียนภาพสองมิติภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน 
ตัวเลข ตัวอักษร มาตรสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบ
เบื้องตน การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตรสวน การบอกขนาด
มิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมท่ี 
1 และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอนและ
แบบสั่งงาน การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 
 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การ
ใชเครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน 
การทํางานของเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน      
คาปาซิเตอร อินดักเตอร ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช 
ข้ัวตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย ลําโพง ไมโครโฟน  เครื่องมือกล  หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง  การใชเครื่องมือวัด
พื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส  มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และ
ออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
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3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงาน
ของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงานของวัสดุในงาน

อุตสาหกรรม 
2. จําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. จัดระบบการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุชนิด
ตางๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ท่ีมีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง 
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห  การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน 
 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงาน
ช้ินสวนเครื่องกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ
ช้ินงานตามมาตรฐาน 

3. เพื่อใหมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวดัและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบชิ้นงานตาม

มาตรฐาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาท่ี การใชงาน และบํารุงรักษา 
เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล เวอร
เนียร-ดาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
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วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบลอก เกจวัด
เกลียว  บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว 
 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้งเครื่องยนต เครื่องมือกล 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้งเครื่องยนต เครือ่งมือกล 
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยท่ัวไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอด
ประกอบชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอด
ประกอบชิ้นสวนสงกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพุลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช คัป
ปลิง เบรก ความปลอดภัยเฉพาะงาน 
 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
3. เพื่อใหสามารถเตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลน

ประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตัวตัวที 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
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3. เตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลนประสานแผน
เหล็กกลา รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตางๆ  รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียน
แผนคลี่อยางงาย การข้ึนรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน 
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รายวิชากลุมบริหารงานคณุภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงานคุณภาพ  

และเพิ่มผลผลติ  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต 
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน 
 
3000-0102 การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 3 (3) 
 (Organization Efficiency) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยทุธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในองคกร 
3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลกัการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  การจัด

องคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสื่อสาร  การสั่งการ  การ
ฝกอบรม  การสาธิตวิธี-ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
  (Computer Package at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรปูสําหรับงานอาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดทําเอกสาร การจดัการฐานขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดการเอกสาร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ

เอกสาร การจดัการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพือ่การผลิตสือ่ประเภทตางๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 (Computer Programming) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรอืภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ   Data 
Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ 
File Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4)  
 (Introduction to Information Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเนต็ การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Database System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูจัดการระบบฐานขอมูล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
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5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  
ระบบฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational 
Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบฐานขอมูล การทําให
เปนบรรทัดฐาน (Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
 (Computer Graphics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสื่อสารกราฟกส 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูกราฟกส 
3. เพื่อใหมิกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส 
2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัว

ประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลองสี (Color 
Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing 
Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การสื่อสารกราฟกส 
(Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการใหแสงและเงา 
(Rendering)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพวิเตอร (Computer Animation) การสรางภาพนามธรรม 
(Visualization) ภาพเสมือนจรงิ  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 (Computer Assistance in Designs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่งในการสราง

ภาพ 2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเนื่อง เสนกระดูกงู (Spline)  การใชคําสั่งในการแกไข
ปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการไฟล การพิมพ 
(ตัวอยางโปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD,  CADKEY,  MASTERCAM เปนตน)    การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสถิตศาสตร  การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล  หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เกี่ยวกับสถิตศาสตร  และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา  มี
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย 
2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล 
4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต 
5. คํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวยเกี่ยวกับ  ระบบ
ของแรง  ชนิดของแรง  โมเมนตและแรงคูควบ  สมดุล  แผนภาพวัตถุอิสระ  โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน  แรงกระจาย  สถิตศาสตรของไหล  จุดศูนยถวงและเซนทรอยด  โมเมนตความเฉื่อย  และความเสียด
ทาน    การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 
 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิตศาสตรและหลักของพลังงานของไหล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับ       

ของไหล    มีความตระหนักถงึประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักสถิตศาสตรของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล 
2. คํานวณเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใชสมการการไหล 
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4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอตรง ทอโคง และรอยตอ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคุณสมบัติของของไหล  ความหนืด  การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง  การหาแรงกระทํากับวัตถุท่ี
จม  แรงพยุง และแรงลอยตัว  สมการโมเมนตัมและพลังงาน  สมการการไหลตอเนื่อง  สมการการไหล
สม่ําเสมอ  การไหลในทอ  การไหลในทอโคง   การวัดอัตราการไหล 
 
3100-0105 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกลไก  การหาความเร็วและความเรงของกลไก
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและ
การคํานวณ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของกล
ศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล   มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล 
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล 
3. หาระยะการเคลื่อนที่ของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
4. หาความเร็วของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 
5. หาความเรงของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล เชน สายพาน 
เชือก สลิง โซ เฟอง ฯลฯ  การเคลื่อนที่ของจุดและเสน  การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนหรอืกลไกเครื่องจักรกล  การ
หาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกล

และแบบไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 

และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม 
2. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล 
3. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟา 
4. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม 
5. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล 
6. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติก 

อุปกรณในระบบนิวเมติก เชน ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิว
เมติกและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและ
โซลินอยดวาลว  การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวเมติก 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก 
อุปกรณในระบบไฮครอลิก เชน น้ํามันไฮดรอลิก  ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน ฯลฯ  การเขียนผัง
วงจรไฮดรอลิก การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก 
 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของ
วัสด ุ

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ช้ินสวนโครงสรางและเครื่องจกัรกล 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ
แกปญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสด ุ

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสด ุ
2. คํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอณุหภูมิและการตอกันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดย้ํา 
3. คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน 
4. คํานวณความแข็งแรงของเพลารับแรงและทอรก 
5. คํานวณความแข็งแรงของคานรับแรงและโมเมนตดัด 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮกุ  มอดุลัสความยืดหยุน  ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา  ความเคนในภาชนะความดัน  การบิดของเพลา  
ทฤษฎีของคาน  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด  ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน  การหาระยะแอน
ตัวของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่  พื้นฐานการรวมความเคน  การประยุกตความรูในงานอาชีพ 
 
3100-0108 ชิ้นสวนเครื่องกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและเลือกใชช้ินสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล และมีความ

ตระหนักถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการใชช้ินสวนเครื่องกล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด หนาท่ี และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนตอยึดเชิงกลที่ใชหลักการของลิม่ 
3. คํานวณและเลือกใชเกลียว 
4. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนสงกําลัง 
5. คํานวณและเลือกใชตลับลูกปนและการหลอลื่น 
6. คํานวณและเลือกใชระบบงานสวมระบบไอเอสโอ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมท้ังการคาํนวณและ

เลือกใชในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุงทางเครื่องกล  เกี่ยวกับ  ช้ินสวนตอยึดท่ีใชหลักการของลิ่ม 
เชน  สลัก  ตัวเรียว ลิ่ม  สไปลน ฯลฯ  ช้ินสวนยึดประสานดวยเกลียว  ช้ินสวนสงกําลงั เชน  สปริง  เฟอง  
คลัตซ  สายพาน โซกําลัง  เพลา  รองลื่น ฯลฯ  ตลับลูกปนและการหลอลื่น  การคํานวณงานสวมระบบ
ไอเอสโอ 
 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลัง
เชิงกล 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล 
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3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงถายกําลังเชิงกล 
2. คํานวณและทดสอบขบวนเฟอง เฟองและโซ และสายพาน 
3. คํานวณและทดสอบลูกเบี้ยว 
4. คํานวณและทดสอบคัปปลิง 
5. คํานวณและทดสอบระบบสงถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับ  การเคลื่อนที่  ความเร็ว  และความเรง ของ

ระบบสงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย  ขบวนเฟอง  เฟองและโซ  สายพาน  ลูกเบี้ยว  คัปปลิง  และระบบสง
ถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 
 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนกัถึงการ

ประหยัดพลังงาน มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. คํานวณและทดสอบการนําความรอนของวัสด ุ
3. คํานวณและทดสอบการพาความรอนของวัสด ุ
4. คํานวณและทดสอบการแผรังสีของวัสด ุ

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการสงถายความรอนโดยการนําความรอน  การพาความรอน  การแผรังสีความรอน  การนํา

ความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ  การพาความรอนแบบอิสระ  การพาความ
รอนแบบบังคับ  การแผรังสคีวามรอน  การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา  อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน 
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3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึง

ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร 
3. วิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแกสอุดมคติ  

กฎของอุณหพลศาสตร  สเกลอุณหภูมิ  พลงังาน  ระบบควบคุม  เอนทัลป (enthalpy)  เอนโทรป (entropy)  
กระบวนการ  วัฎจักรและวัฎจกัรทวน  วัฎจักรกําลังเบื้องตน  วัฎจักรเครือ่งอดัอากาศ 
 
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับวัสดุศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพ

และความประหยัด มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก. 
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. ปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ รวมท้ังการปองกันการกัดกรอนของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดอุุตสาหกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ  ทาง

กล และทางเคมีของโลหะ  การปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ  การกัดกรอนในโลหะและการ
ปองกัน   คุณสมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม  วัสดุสังเคราะห  ระบบและสัญลักษณของวัสดุตาม
มาตรฐานนิยม เชน ISO, JIS, DIN, BS, AISI,  มอก. ฯลฯ 
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3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง  การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจ

นิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. จัดเตรียมช้ินทดสอบความแข็ง 
3. ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของโลหะ 
4. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี และทางกลของโลหะ  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียด  อะตอมของอนุภาค  โครงสรางโมเลกุล  โครงสรางอสัณฐาน  โครงสรางผลกึ   ระบบโครงสราง
ผลึก  ดัชนีมิลเลอร  ทิศทางและระนาบในผลึก  ขอบกพรองในผลึก  การเปลี่ยนรูปของโลหะ  การคืนตัวการ
เกิดผลึกใหม  การเติบโต (grain growth) โลหะผสม  กระบวนการแข็งตัวของโลหะ  โครงสรางจากการแข็งตัว
ของงานหลอ  เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ  สองธาตุ และสามธาตุ  การปรับปรุงพัฒนา และควบคุม
โครงสรางของโลหะชนิดตางๆ เหล็กหลอ  โลหะที่ไมใชเหล็ก   และโลหะผสม    ปฏิบัติการเตรียมช้ินทดสอบ
ความแข็ง   การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหัพาค 
 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกบั ความเคน การบิด  

การดัด การรับแรงกระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัยและมีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย 
2. ทดสอบคุณสมบัติการรับความเคนของวัสดุ ประกอบดวย  การดึง  การอัด และการเฉือน 
3. ทดสอบคุณสมบัติการบิดและการดัดของวัสดุ 
4. ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกของวัสดุ 
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5. ทดสอบแบบไมทําลายโดยรังสีเอ็กซและอัลทราโซนิกส 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง  การอัด  การเฉือน  
การบิด  การดัด  การกระแทก  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย 
 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชกรรมวธิีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เลือกใชกรรมวธิีการผลิตไดเหมาะสมกับชิ้นงาน 
3. ปรับปรุงลักษณะของชิ้นงานใหเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, mechanical working, electrical 

machining, chemical machining, และ metal cutting โดยเนนถึงหลักการทาํงานของเครื่องจักร ท่ีใชในการผลิต
แตละกรรมวิธี  ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธ ี
 
3100-0116  การขนถายวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการขนถายวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขา

อาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและจัดระบบงานใชมีประสิทธิภาพ มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการขนถายวัสดุและนํากฎเกณฑไปใชกับระบบขนถายวัสด ุ
2. วางผังและออกแบบระบบขนถายวัสดุตามกระบวนการผลิต  
3. เลือกใชระบบขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย  

องคประกอบ  ประโยชน และกฎเกณฑ   การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบการขนถายวัสดุ เชน ระบบการขนถาย
วัสดุแบบตอเนื่อง  ระบบสายพาน  สกรูขนถาย  ระบบขนถายดวยน้ําหนกัตัวเอง  ระบบขนถายดวยแรงเขยา  
ระบบขนถายดวยนิวเมติกส  ระบบขนถายวัสดุท่ีไมใชรางอุปกรณชวยขนสง  โกดัง และสโตร 
 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบปริมาณและเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล 
2. เพื่อใหสามารถวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัด

และอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มคีวามตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักเบื้องตนในการวัดและสอบเทียบในงานมาตรวิทยา 
2. หาคาสถิติในงานมาตรวิทยาเบื้องตน 
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงมิติ 
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงกล 
5. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงมิต ิ
6. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติท่ัวไปในงานงานวิศวกรรม 
7. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงกล 
8. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกลทั่วไปในงานงานวิศวกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม   บทบาทและ

ความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 
ISO 14000  และ HACCP     หลักการวัด   มาตรฐาน   ระบบของการวัด   ปริมาณและหนวย   นิยามศัพทมาตร
วิทยา   วิธีการวัด   คาความผิดพลาดในการวัด  การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ  การหาคาความไมแนนอน 
(uncertainty)  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ  การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ  
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัดเชิงมิติ เชน  แทนระดับ  เวอรเนียร   ไมโครมิเตอร   เกจหนาปด  เกจ บล็อก   
เครื่องมือวัดมุม   เปนตน    เครื่องมือวัดเชิงกล เชน  เครื่องช่ัง  เครื่องวัดแรงและทอรก มาตรความดัน  มาตรอัตรา
การไหล เปนตน   สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและ
เครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใชท่ัวไปในงานวิศวกรรม    การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
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3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ 
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย 
3. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนภายใตภาระความลา 
4. คํานวณและออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว 
5. คํานวณและออกแบบลิ่ม สลัก  ตัวเรียว  เพลา  สปริง  และสกรูสงกําลัง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ     ทฤษฎีความเสียหาย    และ

ความลา   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  รอยตอดวยหมุดย้าํและสลักเกลียว  ลิ่ม สลัก ตัวเรียว 
เพลา สปริง และสกรูสงกําลัง  การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล 
 
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมคิวบคุม การชักตัวอยางเพือ่การยอมรับสินคา และ

ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรางแบบหรือฟอรมในการเกบ็ขอมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ 
2. เลือกใชแผนภมูิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต 
3. วางแผนการชักตัวอยางแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลผลิต 
4. จัดตั้งกลุมบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ  สถิติเบื้องตนซึ่ง

เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ  ขอมูลจากงานผลิต  การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม   การ
วางแผนการชักตัวอยางเพือ่การยอมรับ   ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000  การวางแผน 
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และนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ  การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ (TQC)  
 
3100-0151  ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถกําหนดเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในงานอุตสาหกรรม ตาม

พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดความปลอดภัยและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานและขอกําหนดของกฎหมาย 
2. ระบุสาเหตุและดําเนินการปองกันโรคจากการทํางานอาชีพ 
3. ดําเนินการปองกันอันตรายและปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ 
4. จัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  สาเหตุและมาตรการ  ปองกัน

โรคจากการประกอบอาชีพ  สาเหตุและมาตรการปองกันอบัุติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ  อันตรายและการ
ปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับ การสั่นสะเทือน  เสียง  แสงสวาง  การแผรงัสี  อุณหภูมิ  ไฟฟา 
และสารเคมี  นโยบายความปลอดภัย  เทคนิคการจัดการความปลอดภัย  การฝกอบรมคนงานใหม  เครื่อง
ปองกันอันตราย    การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตางๆ  การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย  การจัด
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน  สุขาภิบาล  สุขอนามัย  การตรวจรางกาย   การปฐมพยาบาล   หลักการทั่วไปใน
การชวยเหลอืผูประสบเหตุ   พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม   เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทนุและการดําเนินการในทาง
อุตสาหกรรม    

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุน
อุตสาหกรรม 

3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปจจัยการผลิต กระบวนการผลติ และการตลาด 
3. กําหนดแนวทางการศึกษาปญหาและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 
4. ระบุแนวทางแกไขปญหาเพื่อการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตออุตสาหกรรม   การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม   

นโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม     มาตรการสงเสริมการลงทุน       แหลงเงินทุน  ความตองการและ
เศรษฐทรัพยการผลิต  ปจจัยการผลิต รายได  ดอกเบี้ย  ระบบเศรษฐกิจ  การคิดตนทุนการผลิต  กฎหมาย
แรงงาน  การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ    อุตสาหกรรม 
 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการครองชีพ 
2. เพื่อใหสามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน 
2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางาน 
3. วัดผลงานและประเมินงานในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน   การลดสวนของ

งานและเวลาที่ไรประสิทธิภาพ   การศึกษาการทํางาน   สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน  การ
เคลื่อนไหว และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร-เครื่องมอื กับผูปฏิบัติการ  วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน 
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน  การวัดผลงาน   การศึกษางาน  เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร  การใชเวลา
มาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดปริมาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสินคา 
2. ตัดสินใจ  พยากรณ  วางแผนการผลิต  และใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิต 
3. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต   วางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรต/ซีพีเอ็ม 
4. วางแผนความตองการวัสดุ  ควบคุมตนทุนการผลิต  และบริหารสินคาคงเหลือ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลกัการกําหนดปริมาณการผลิต การ

วางแผนระบบผลิตสินคา   การตัดสินใจ   การพยากรณ   การวางแผนกําลังการผลิต   การวางแผนการผลติรวม   
การใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ   การวางผังโรงงาน   การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต   การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอม็   การวางแผนความตองการวัสดุ   การควบคุม
ตนทุนการผลิต  และการบริหารสินคาคงเหลือ 
 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 
2. เพื่อใหมีความสามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ  ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ให

ไดมาตรฐาน และพัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม มีกจินิสัยในการทํางานดวยความ

รอบคอบและปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 
2. จัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
3. พัฒนาสภาพการทํางานในสถานีงานใหมั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร 
4. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องจักรใหมั่นใจวาปลอดภัย 
5. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟาใหมั่นใจวาปลอดภยั 
6. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีและสิ่งแวดลอมใหมัน่ใจวาปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม  มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  เกี่ยวกับ  เครื่องจักร  
ไฟฟา  ภาวะแวดลอม     สารเคมี    และสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย    บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ  หลักการพัฒนาสภาพการทํางานใน
สถานที่ทํางานที่อาจประสบอันตราย   การสํารวจเพือ่คนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวดั เชน เครื่องวดัแสง
สวาง เครื่องวัดระดับเสียง เปนตน  การประเมินอันตรายจากการสํารวจทีพ่บหรืออาจเกดิข้ึน  การดําเนินการ
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ควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภยั และเทคนิคไวส 
(WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises)  โดยจดักิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ณ สถานีงานและในโรงงาน ประกอบดวย การจัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทํางาน  
การปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานนีงานที่มั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร    การสํารวจ  การ
ประเมินอันตราย และการปรับปรุงสภาพการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร  ไฟฟา  สารเคมี  และสิ่งแวดลอม ท่ี
มั่นใจวาปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการ

บริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาต ิ
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร

มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา 
2. เก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและเก็บรักษาตัวอยางน้าํกอนการวิเคราะห 
3. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําทางกายภาพและทางเคมีและรายงานผล 
4. ดําเนินกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยวิธทีางกายภาพและทาง

เคมี 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา  การเตรียมเครื่องมือ  สารเคมีและสารละลาย  การเก็บ
ตัวอยางน้ํา  การเก็บรักษา  และวิเคราะห   หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรอง 
และการทําใหแหง   การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปรมิาตร และโดยการเปรียบเทียบสี  การตรวจสอบ
คาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา (เชน อุณหภูมิ ความขุน สี กลิ่น รส ความนําไฟฟาของน้ํา ฯลฯ) การ
ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางเคมีของน้ํา (เชน พีเอช สภาพกรดสภาพดาง บีโอดี ซีโอดี ปริมาณสารปนเปอนใน
น้ํา ฯลฯ)  กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน การเติม
อากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํา
กระดาง การฆาเชื้อโรค การขจดัของแข็งละลายน้ํา เปนตน 
 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Microbiology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทของจุลินทรยีและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียและฟนฟูวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับจุลชีววทิยาสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ศึกษาพฤติกรรมและควบคุมจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
2. ศึกษาจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหารและอตุสาหกรรม 
3. ดําเนินการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากของเสียโดยวิธีชีวภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของจลุินทรีย   การศึกษาดวยกลองจลุทรรศน   การเพาะเลี้ยงจุลิ

นทรียและอาหารเลี้ยงเชื้อ   การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย   การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย เชน 
แบคทีเรีย  รา  สาหราย  โพรโทซัว  สัตวขนาดเล็กในน้ํา ฯลฯ   การควบคุมจุลินทรีย  ทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ   จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา   การตรวจวัดคุณภาพน้าํดาน
สุขาภิบาล   การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน 3 (3) 
  (Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรและการเคลื่อนที่ของของไหล  
2. เพื่อใหสามารถหาปริมาณและอัตราการไหลในทอน้ําท้ิง หาขนาดทอและปมสําหรับระบบน้ําเสีย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต

และมลพิษจากการเผาไหม 
6. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกลศาสตรของไหลซึ่งเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
2. คํานวณปริมาณน้ําท้ิงและอัตราการไหลของน้ําท้ิงในทอและในรางเปด 
3. คํานวณหาขนาดทอและปมสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
4. เขาใจหลักอุณหพลศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ 
5. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม 

คําอธิบายรายวชิา 
กลศาสตรของไหล ศึกษาและปฏิบัติการสถิตศาสตรของไหลเกี่ยวกับ สมบัติของของไหลและหลักสถิต

ศาสตรของไหล  ความดันและเฮด  แรงสถิตบนผิวและการลอยตัว  การเคลื่อนที่ของของไหล  ประเภทของการ
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ไหลและสมการความตอเนื่อง  พลังงานในการไหล  แรงและโมเมนตัมในการไหล  การไหลในทอและในราง
เปด 

อุณหพลศาสตร ศึกษาและปฏิบัติการอุณหพลศาสตรเกียวกบั  รูปแบบของพลังงาน  การสมดุลพลังงาน  
สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ  วัฏจักรของแก็ส  เอนโทรป กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร  วัฏจักร
กําลังของแก็สและวัฏจักรผันกลับ  การผสมของแกส  ปฏิกิรยิาเคมีและการเผาไหม  สมรรถนะของเครื่องยนต  
และการแกปญหามลพิษเนื่องจากการเผาไหม  
 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
  (Wastewater Treatment and Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหน้ําท้ิงและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําท้ิง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วัดปริมาณและเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
3. ควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการบําบัดและกําจัดสลัดจในระบบน้ําเสีย  
5. บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียตามแผนงานบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัปริมาณน้ํา  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําท้ิงจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําท้ิงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําท้ิงตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน  เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบ
ข้ันสุดทาย  การกําจัดสลัดจและน้ําซึ่งผานการบําบัด  การนํากลับมาใชประโยชน  การบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
  (Air Pollution Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามมาตรฐานกําหนด 
2. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานกําหนด 
3. ควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
4. ควบคุมมลพิษทางอากาศโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ  

แผนการเก็บตัวอยางและตรวจวัด  ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ  จุดตรวจวัดและชักตัวอยาง  
เครื่องมือและอปุกรณตรวจวัดฝุนหนัก  อนภุาคแขวนลอย  กาซและฝนกรด  การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาก
ยานยนต  เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย  การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดจาก
เครื่องยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง  การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร  การเก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวยอปุกรณตรวจสอบอนุภาคและกาซจากปลองโรงงาน  
การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดอนุภาคมลพษิ โดยใชไซโคลน เครื่องเกบ็แบบเปยก และการตกตะกอนดวย
ไฟฟาสถิต  การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอปุกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ  การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรม 
 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทอืน 2 (3) 
  (Noise and Vibration Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
2. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต 
3. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากการกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิดและ

ผลกระทบของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยาน
ยนต อุตสาหกรรม และการกอสราง  
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3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสยี 2 (4) 
  (Hazardous Waste Management) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการแกไขปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. เพื่อใหสามารถจัดการกากของเสียและสารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช

ประโยชนจากกากของเสีย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุปญหาและแนวทางแกไขมลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. ควบคุมการจัดการสารอันตรายที่มั่นใจวาปลอดภัย 
3. ควบคุมการจัดการกากของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนาํกลับมาใชประโยชน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัการสารอันตรายและกากของเสีย  ปญหามลพิษ  ชนิดและแหลงกําเนิด  

ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข  ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม  ภาระงานของการจัดการ  กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  การกําเนิดกากของเสยี  
การขนถาย  การจัดถังรองรับและกรรมวิธี  การถายโอนและการขนสงกากของเสีย  การกําจัดกากของเสียจนถึง
ข้ันสุดทาย   เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพือ่นํากลับมาใชประโยชน 

 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
  (Clean Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริการ 
2. เพื่อใหสามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคืการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถงึคุณภาพ การอนุรักษ

พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
2. ประเมินโอกาสเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
3. ศึกษาความเปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด 
4. ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการสําหรับการผลิตและการบริการ 
5. ประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสะอาด  บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและการลด

มลพิษ  การนําทรัพยากรกลบัมาใชใหม  การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม  หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยสีะอาดทั้งเบื้องตนและโดยละเอียด  การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยสีะอาด  เทคโนโลยีสะอาดกบัแหลงพลังงาน เชน พลังงานจาก
ฟอสซิล พลังงานรังสีอาทิตยทางตรงและทางออม พลังงานใหม ฯลฯ  หลักการประหยัดพลังงาน   การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ  เทคนิคการประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยัง่ยืน 
 

รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
 
3100-0601 เคมีทั่วไป 4 (5) 

(General Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะ
เคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชคุณสมบัติคอลิเกตีพ  
การไทเทรตกรด-เบส  และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบ  ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ 
สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. คํานวณการเตรียมสารและเตรียมสาร 
3. เลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติการ 
4. ทดสอบหาองคประกอบของสารในของผสมและสารละลาย 
5. ทดสอบหาน้ําหนักโมเลกุลของสารโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ 
6. ทดสอบและคํานวณสารดวยเทคนิคการไทเทรต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตาราง

ธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย  กรด-เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาองคประกอบของ
สารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนักโมเลกลุโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ เทคนิคการ
ไทเทรต การสะเทินระหวางกรด-เบส 
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3100-0602 เคมีอินทรยีทั่วไป 4 (5) 
(General Organic Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหสามารถเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอนิทรียได 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของ

สารอินทรียท่ีสาํคัญ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติท่ีสําคัญของสารอินทรีย 
2. สกัดสารอินทรยีดวยตัวทําละลายอินทรีย ใชเทคนิคการรีฟลกัซ และการกลั่น 
3. แยกสารอินทรยี ดวยวิธโีครมาโตรกราฟได 
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคการตกผลึก และการกลั่น 
5. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรียโดยวธิีการหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว และโครมาโตกราฟ 
6. ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จดุเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธท่ีสําคัญ 
 
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 4 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกลุ และเคมีเชิงไฟฟา 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว อุณหพล
ศาสตรทางเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกลุ เคมีเชิงไฟฟา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโคร
โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 

2. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว 
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3. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีอุณหพลศาสตรทางเคมี 
4. ทดสอบกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารตามทฤษฎีจลนศาสตรทางเคมี 
5. สรางแผนผังวฏัภาคของสารองคประกอบเดียว สององคประกอบ และสามองคประกอบ 
6. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา 
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารแมคโครโมเลกุล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี

จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติของสาร
ตามทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมีจลนศาสตรทางเคมี  สมดุลวฏัภาค  
สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 
 
3100-0604 เคมีวิเคราะหทั่วไป 4 (5) 

(Analytical Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการวิเคราะหคุณสมบัติของสาร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการวิเคราะหทางเคมีท้ังทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2 วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครในสารเคมีอนินทรียตัวอยาง 
3 วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรทางเคมีในสารตัวอยาง 
4 วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง 
5 จัดการขอมูลและประมวลผล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครและการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก และโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวย
เครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการ
วิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ 
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