
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 

จุดประสงค 
 
 ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546    ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา   สังคม   มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ใหเกิด
ความเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม และ
สามารถติดตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี     นํามาพัฒนางานอาชีพชางเทคนิค  
อุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 

4. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

5. มีเจตคติที่ดีตองานอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย 
ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัด เคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  เปนผู
มีความรับผิดชอบโดยดํารงตนอยูบนพื้นฐานแหงคุณธรรมและกฎหมาย 

 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 2 ~

มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา 
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 
6. อานและเขียนแบบเครื่องกล 
7. ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมดวยของไหลและไฟฟา 
8. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 

สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา 
9. วางแผนงานซอมบํารุงในงาน 
10. ซอมบํารุงรักษาเครื่องจกัร 
11. วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ 

สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
9. ควบคุมคุณภาพในการผลิต 
10. ปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิต 
11. บริหารงานอุตสาหกรรม 

สาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 
9. ทดสอบคุณสมบัติของยางและสารเคมียาง 
10. ทดสอบคุณสมบัติของยางผสมสารเคมี 
11. ขึ้นรูปผลิตภัณฑยางและพลาสติก 
12. ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑยางและพลาสติก 

สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเทา 
9. วางแผนและพัฒนาระบบงานอุตสาหกรรมรองเทา 
10. ควบคุมและตรวจสอบงานผลิตอุตสาหกรรมรองเทา 
11. ตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑรองเทา 
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สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว 
9. ทดสอบการทํางานของระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว 
10. ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
11. บริการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว 
12. บริการระบบไฟฟาและสิ่งอํานวยความสะดวกสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว 
13. ทดสอบการคัดขาวเปลือกที่มีคุณภาพ 
14. ทดสอบความชื้นในขาวเปลือก 
15. ทดสอบการขัดมันของขาว 
16. การบริหารโกดังและสงมอบผลิตภัณฑ 

สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
9. วางแผนและพัฒนาระบบซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง 
10. ซอมบํารุงรักษาในงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง 
11. ตรวจสอบ ควบคุมระบบซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง 

สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส 
9. ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ งานโลจิสติกส 
10. วางแผนจัดระบบการขนสง  สําหรับงานโลจิสติกส 
11. วางแผนจัดระบบการบรรจุภัณฑสําหรับงานโลจิสติกส 
12. วางแผน  จัดระบบงานสินคาคงคลัง  และการกระจายสินคา 

สาขางานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
9. วางแผนและพัฒนาระบบอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
10. ควบคุมและตรวจสอบงานผลิตน้ํามันปาลม 
11. ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

สาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต 
9. บริหารการผลิตยานยนตตามปรัชญาพื้นฐานแบบโตโยตา 
10. บริหารทรัพยากรบุคคลตามวิถีแหงโตโยตา 
11. ควบคุมระบบการผลิตแบบโตโยตา 
12. จัดทํามาตรฐานกระบวนการผลิตหลังใชกระบวนการแกปญหา 
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สาขางานงานเดินเคร่ืองผลิตไฟฟา 
9. จัดเตรียมเชื้อเพลิงและน้ํา 
10. เดินเครื่องผลิตไอน้ํา 
11. ควบคุมกังหัน 
12. ควบคุมเจนเนอรเรเตอร 
13. กําจัดแกสและบําบัดน้ําเสีย 

สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
9. บําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี 
10. บําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม 
11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

     
 

  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  93  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23  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 93 หนวยกิต 
 

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขาวิชาโลหะการ 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาตอเรือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน 
สาขาวิชาชางซอมบํารุง สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 6 ~

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้ 
 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
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) 
3101-0003 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (5) 
3102-0002 งานเครื่องมอืกลเบื้องตน 3 (5) 
3111-0001 งานซอมบํารุงรักษาเบื้องตน 2 (4) 

  รวม    19 (32) 
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1. หมวดวิชาสามัญ  24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 

 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
รหัส ชื่อวิชา 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 14 หนวยกิต 
 ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3) 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3) 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4) 

 
 
หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 
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 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 (2) 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3) 
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
3111-2001 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3) 
3111-2002 อานและเขียนแบบเครื่องกล 2 (3) 
3111-2003 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3 (5) 
3111-2004 งานวางผังโรงงาน 2 (3) 

  รวม 23 (31) 
 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

 วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 8 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง 
หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตที่กําหนด 

1. วิชาชีพสาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (2) 
3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา 2 (2) 
3111-2102 งานซอมและบํารุงรักษา 3 (5) 
3111-2103 งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6) 
3111-2104 เครื่องตนกําลัง 2 (3) 
3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง 3 (6) 
3111-2106 ระบบปมและงานทอ 2 (2) 
3111-2107 งานปมและทอ 3 (6) 
3111-2108 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (2) 
3111-2109 งานทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (6) 
3111-2201 เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี 2 (3) 
3111-2202 ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึด 2 (2) 



 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 9 ~

3111-2203 งานเครื่องมือกล 3 (6) 
3111-4101 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 1 6 (*) 
3111-4102 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 2 6 (*) 
3111-4103 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 3 5 (*) 
3111-4104 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 4 5 (*) 

 
2. วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส 3 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (2) 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา 2 (2) 
3111-2102 งานซอมและบํารุงรักษา 3 (5) 
3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง 3 (6) 
3111-2201 เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี 2 (3) 
3111-2202 ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึด 2 (2) 
3111-2203 งานเครื่องมือกล 3 (6) 
3111-2204 งานสรางเครื่องมือกล 3 (6) 
3111-2205 งานเชื่อมโลหะ 2 (4) 
3111-2206 งานตนกําลัง 3 (6) 
3111-2207 กระบวนการผลิต 3 (3) 
3111-4201 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 1 6 (*) 
3111-4202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 2 6 (*) 
3111-4203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 3 5 (*) 
3111-4204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 4 5 (*) 

 
3. วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก  

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-2301 ยางธรรมชาติ 2 (2) 
3111-2302 ยางสังเคราะห 2 (2) 
3111-2303 งานผลิตภัณฑจากยางแหง 3 (5) 
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3111-2304 งานผลิตภัณฑจากน้ํายาง 3 (5) 
3111-2305 งานพลาสติกทั่วไป 3 (5) 
3111-2306 การวางผังโรงงานยางและพลาสติก 3 (3) 
3111-2307 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก 2 (3) 
3111-2308 การออกสูตรยาง 2 (2) 
3111-2309 เคมีวิเคราะห  3 (5) 
3111-2310 เครื่องมือทดสอบยาง 2 (3) 
3111-2311 สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง 2 (3) 
3111-2312 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (2) 
3111-2313 กระบวนการผลิตยางดิบ 3 (5) 
3111-2314 ผลิตภัณฑยางแหง 1 3 (5) 
3111-2315 ผลิตภัณฑยางแหง 2 3 (5) 
3111-2316 ผลิตภัณฑน้ํายาง 1 3 (5) 
3111-2317 ผลิตภัณฑน้ํายาง 2 3 (5) 
3111-4301 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 1 6 (*) 
3111-4302 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสตกิ 2 6 (*) 
3111-4303 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 3 5 (*) 
3111-4304 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 4 5 (*) 

 
4. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเทา 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-2201 เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี 2 (3) 
3111-2401 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมรองเทา 2 (3) 
3111-2402 เทคโนโลยีการผลิตรองเทา 3 (3) 
3111-2403 การผลิตรองเทาอุตสาหกรรม 3 (3) 
3111-2404 วัตถุดิบผลิตรองเทา 2 (2) 
3111-2405 เคมีในงานอุตสาหกรรม 3 (3) 
3111-2406 เคมีพอลิเมอร 2 (2) 
3111-2407 การเตรียมผลิต 1 2 (2) 
3111-2408 การเตรียมผลิต 2 2 (2) 
3111-2409 พื้นรองเทาและระบบพันธะ 3 (6) 
3111-2410 โครงสรางและการออกแบบรองเทา 3 (6) 
3111-2411 หนังและกระบวนการฟอกหนัง 3 (6) 
3111-2412 เทคนิคแมพิมพรองเทา 3 (6) 
3111-2413 ปญหาพิเศษอุตสาหกรรมรองเทา 2 (2) 
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3100-0155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0156 ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 (2) 
3111-4401 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 1 6 (*) 
3111-4402 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 2 6 (*) 
3111-4403 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 3 5 (*) 
3111-4404 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 4 5 (*) 

 
5. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยอีุตสาหกรรมขาว 

 

  ใหเรียนรายวิชา 3111-2501 ถึง 3111-2505 แลวเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-2501 ขาวและการสีขาว 3 (3) 
3111-2502 เครื่องมือทดสอบขาว 3 (5) 
3111-2503 เครื่องจักรกลโรงสีขาว 3 (4) 
3111-2504 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 3 (5) 
3111-2505 การบริหารโกดังและสงมอบผลิตภัณฑ 3 (3) 
3111-2506 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3 (4) 
3111-2507 งานบํารุงรักษานิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 3 (5) 
3111-2508 งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง 3 (5) 
3111-2509 งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 3 (5) 
3111-2510 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 (4) 
3111-2511 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3 (5) 
3111-2512 งานสรางอุปกรณจับยึดงานเครื่องมือกล 3 (5) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3103-2212 งานเชื่อมซอมบํารุง 2 (4) 
3111-4501 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว  1 6 (*) 
3111-4502 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว  2 6 (*) 
3111-4503 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว  3 6 (*) 
3111-4504 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขาว  4 6 (*) 
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6. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยอีุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
 

  ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 ถึง 8 แลวเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-2601 มันสําปะหลัง 2 (2) 
3111-2602 ผลิตภัณฑแปรรูปจากมันสําปะหลัง 2 (4) 
3111-2603 เครื่องกลตนกําลัง 3 (5) 
3111-2604 งานซอมบํารุงระบบไฟฟา 2 (4) 
3111-2605 งานบํารุงรักษานิวเมติกส ไฮดรอลิกส 2 (4) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (2) 
3111-2511 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3 (5) 
3111-2606 งานปมและทอ 2 (4) 
3111-2506 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3 (4) 
3103-2212 งานเชื่อมซอมบํารุง 2 (4) 
3111-4601 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง  1 6 (*) 
3111-4602 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง  2 6 (*) 
3111-4603 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง  3 5 (*) 
3111-4604 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง  4 5 (*) 

 
7. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-2701 โลจิสติกสและโซอุปทานเบื้องตน 3 (3) 
3111-2702 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
3111-2703 งานระบบขนสงสําหรับโลจิสติกส 3 (4) 
3111-2704 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 3 (4) 
3111-2705 งานบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3 (4) 
3111-2706 งานระบบคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 3 (4) 
3111-2707 กฎหมายการคาและพิธีการทางศุลกากร 3 (3) 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
3111-4701 ปฏิบัติงานโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 1 6 (*) 
3111-4702 ปฏิบัติงานโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 2 6 (*) 
3111-4703 ปฏิบัติงานโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3 5 (*) 
3111-4704 ปฏิบัติงานโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 4 5 (*) 
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8. วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3111-2801 กระบวนการผลิตน้ํามันปาลม 3 (3) 
3111-2802 งานผลิตน้ํามันปาลม 3 (5) 
3111-2803 ไบโอเทคโนโลยี 3 (3) 
3111-2804 งานซอมบํารุงระบบขนถาย 3 (5) 
3101-2202 งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 3 (5) 
3101-2212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 3 (3) 
3101-2214 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 2 (2) 
3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา 2 (2) 
3111-2102 งานซอมและบํารุงรักษา 3 (5) 
3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง 3 (6) 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสด ุ 2 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (3) 
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
3111-2212 งานเชื่อมซอมบํารุง 2 (4) 
3111-4801 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 1 6 (*) 
3111-4802 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 2 6 (*) 
3111-4803 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 3 5 (*) 
3111-4804 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 4 5 (*) 

 
9. วิชาชีพสาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-2901 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามปรัชญาโตโยตา 3 (5) 
 (Toyota Way in HRM) 
3111-2902 การวิเคราะหและแกปญหาแบบโตโยตา 3 (5) 
 (Toyota Practical Problem Solving) 
3111-2903 การบริหารตนทุนแบบโตโยตา 3 (5) 
 (Toyota Cost Management) 
3111-2904 ระบบจัดการผลิตแบบโตโยตาขั้นพื้นฐาน 3 (5) 
 (Basic Toyota Production System) 
3111-2905 ระบบจัดการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง 3 (5) 
 (Advance Toyota Production System) 
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3111- 2906 แนวคิดแบบไคเซ็นในการทํางาน 3 (5) 
 (Toyota Kaizen Initiative) 
3100-0155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 (2) 
3000-1245 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1 (2) 
3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3111-4901 ปฏิบัติงานบริหารการผลิตรถยนต 1 6 (*) 
3111-4902 ปฏิบัติงานบริหารการผลิตรถยนต 2 6 (*) 
3111-4903 ปฏิบัติงานบริหารการผลิตรถยนต 3 5 (*) 
3111-4904 ปฏิบัติงานบริหารการผลิตรถยนต 4 5 (*) 

 
10. วิชาชีพสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟา 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-3001 ระบบผลิตไฟฟา 2 (3) 
3111-3002 ควบคุมระบบผลิตไอน้ํา 3 (5) 
3111-3003 ควบคุมระบบกังหันไอน้ํา 3 (5) 
3111-3004 ควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 3 (5) 
3111-3005 จัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ําในระบบผลิตไฟฟา 2 (4) 
3111-3006 ควบคุมระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย 2 (4) 
3111-3007 เทคโนโลยีโรงไฟฟา 2 (2) 
3111-3008 เดินเครื่องโรงไฟฟาจําลอง 3 (5) 
3111-3009 เดินเครื่องโรงไฟฟา 3 (*) 
3111-5001 ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟา 1 * (*) 
3111-5002 ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟา 2 * (*) 
3111-5003 ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟา 3 * (*) 
3111-5004 ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟา 4 * (*) 

 
11. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 
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3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
 
 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ  4 หนวยกิต 
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3111-6001 โครงการ 4 (*) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา  
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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 
 

3111-0001 งานซอมบํารุงรักษาเบื้องตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการจัดทําประวัติเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหสามารถ เลือกใชเครื่องมือ ซอม ถอดเปลี่ยน ช้ินสวนเครื่องกล 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการซอมบํารุง 
2. ถอดประกอบ  ปรบัตั้ง ช้ินสวนเครื่องกล 
3. จัดทําประวัติเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการอานแบบเครื่องกล  ชนิดของสารหลอลื่น ประเภทการหลอลื่น การถอด

ประกอบชิ้นสวน การปรับตั้ง ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องกล  การจัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษา 
 
3111-2001 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเครื่องกลไฟฟา 
และงานควบคุมเครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดตั้งระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
4. เขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเครื่องกลไฟฟาและงานควบคุม

เครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 
5. เลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดตั้งระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส ท่ีใชในงานอตุสาหกรรม งานไฟฟาแสงสวาง 
งานเครื่องกลไฟฟาและการควบคุม การคํานวณขนาดของอุปกรณปองกันและตัวนําไฟฟา การอานและเขียน
แบบวงจร   ไฟฟา การซอมและบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
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3111-2002 อานและเขียนแบบเครื่องกล 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามรถเขียนภาพประกอบ และการสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล 
2. เขียนแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล 
3. เขียนแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบและการเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล สลัก เกลียว 
แหวน เพลา สปริง การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้นและการเขียนแบบสั่งงาน(Working Drawing) การ
กําหนดพิกัดความเผื่อของมิติและรูปราง คุณภาพผิว การเขียนภาพชวย 
 
3111-2003 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะการใชงาน ความปลอดภัยและการบํารุงรักษา 
เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะ 

2. เพื่อใหสามารถลับคมตัด สรางชิ้นสวนเครื่องกลดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการทํางาน ลักษณะการใชงาน ความปลอดภัยและการบํารุงรักษา เครื่องกลึง เครื่องไส 

เครื่องกัด เครื่องเจาะ 
2. ลับคมตัด สรางชิ้นสวนเครื่องกลดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะการใชงานอุปกรณประกอบของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ 
เครื่องกัด ความเร็วตัด ดอกเจาะนําศูนย ดอกกัด (Cutter) ลอพิมพลาย มีดควาน ระยะชักของเครื่องไส เครื่องมือ
วัดตรวจสอบชิ้นงาน ความปลอดภัยและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การลับมีดกลึง ดอกสวาน งานกลึงตกบา 
พิมพลาย กลึงตัด ควานรู งานกัดราบ   กัดบาฉาก   กัดรอง   งานไสรองฉาก งานไสมุม  งานเจาะ  งานวัด
ตรวจสอบชิ้นงาน  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
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3111-2004 งานวางผังโรงงาน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการออกแบบผังโรงงาน การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบการจัดรูปแบบผังโรงงานตามกระบวนการผลิต 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดลักษณะของระบบการขนยายวัสดุ 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหความตองการของการใชพื้นที่ ในกระบวนการผลิต 
5. เพื่อใหสามารถวางผังและติดตั้งเครื่องจักรกลโดยใชแผนแบบหุนจําลอง 
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการเลือกสถานที่ตั้ง การกําหนดการใชพื้นที่ ออกแบบ ของการจัดผังโรงงาน 
2. จัดระบบการของการขนยายวัสดุ 
3. วิเคราะหและออกแบบผัง อาคารโรงงานของกระบวนการผลิต 
4. วางผัง การติดตั้งเครื่องจักรกลในโรงงานโดยใชแบบหุนจําลอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบผังโรงงาน รูปแบบการจัดผังโรงงาน ระบบการขนยาย
วัสดุ การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการผลิต การกําหนดความตองการของการใชพื้นที่ การออกแบบ
อาคารโรงงาน การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน และการประเมินผลผังโรงงาน การเขียน ออกแบบผังโรงงาน 
รูปแบบผังโรงงาน การวางผังโรงงานโดยใชแผนแบบหุนจําลองและปฏิบัติการติดตั้งเครื่องจักรกลโรงงาน 
 
3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบบริหารงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานบํารุงรักษา จัดระบบงานบํารุงรักษา และพัฒนาระบบบํารุงรักษา

อยางตอเนื่อง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการบํารุงรักษา ตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรักษา เครื่องมือ 

เครื่องจักร อาคารสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรม 
มาตรฐานรายวิชา  

1. เขาใจหลักการของระบบบริหารงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. วางแผนและจัดระบบการบริหารงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. วางแผนและจัดระบบควบคุมการทํางาน ควบคุมวัสดุในการบํารุงรักษา 
4. จัดระบบการบริหารงานบํารุงรักษาโดยใชคอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการจัดองคกรบํารุงรักษา การวางแผนและจัดทําตารางบํารุงรักษา การนําแผนงานไปใชให
เกิดความสําเร็จ การควบคุมการทํางานบํารุงรักษา การควบคุมวัสดุในงานบํารุงรักษา การควบคุมคุณภาพงาน
บํารุงรักษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบํารุงรักษา ระบบการบริหารงานบํารุงรักษาโดย
คอมพิวเตอร การตรวจติดตามงานบํารุงรักษาและการพัฒนาอยางตอเนื่องของระบบบํารุงรักษา 
 
3111-2102 งานซอมและบํารุงรักษา 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบการซอม บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องกลในโรงงาน 
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดทําประวัติเครื่องจักร และตารางควบคุมการบํารุงรักษาตาม

กําหนดเวลา และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนและบํารุงรักษาเครื่องจักรตามตารางที่กําหนด 
4. เพื่อใหสามารถหาสาเหตุการชํารุดเสียหาย แกไขและซอมชิ้นสวนหรือเครื่องจักรที่เสียหาย 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบการซอม บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องกลในโรงงาน 
2. วางแผน จัดทําประวัติเครื่องจักร และตารางควบคุมการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา และการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันวางแผนและควบคุมการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
3. ตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนและบํารุงรักษาเครื่องจักรตามตารางที่กําหนด 
4. หาสาเหตุการชํารุดเสียหาย แกไขและซอมชิ้นสวนหรือเครื่องจักรที่ชํารุดเสียหาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการซอมและบํารุงรักษา การตรวจ การปรับแตง การ
เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักร การบํารุงรักษาตามกําหนดและการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การตรวจซอม
เครื่องจักรกลที่ชํารุดเสียหาย 
 
3111-2103 งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกลที่ชํารุดเสียหาย 
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือทดสอบ และตรวจสอบสภาพและการทํางานเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสาเหตุการขัดของของเครื่องจักรกลและวิธีการแกไข 
4. เพื่อใหสามารถซอมและบํารุงรักษา เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่ชํารุด ใหคงสภาพใชงาน 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกลที่ชํารุดเสียหาย 
2. ทดสอบและตรวจสอบสภาพและการทํางานเครื่องจักรกลโดยใชเครื่องมือตรวจสอบ 
3. วิเคราะหสาเหตุการขัดของของเครื่องจักรกลและวิธีการแกไข 
4. ซอมและบํารุงรักษา เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่ชํารุด ใหคงสภาพใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมเครื่องจักรกล วิธีการและขั้นตอนการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล การใชเครื่องมือทดสอบวิเคราะหสภาพของเครื่องจักรกล การซอมสรางและเปลี่ยนชิ้นสวนของ
เครื่องจักรกลตลอดจนการเก็บขอมูลงานซอม 
 
3111-2104 เคร่ืองตนกําลัง 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลัง เครื่องยนต มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิด    
ไอน้ํา 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ(Hand Tools) เครื่องมือพิเศษในการติดตั้ง
บํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง 

3. เพื่อใหสามารถทําการบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลัง เครื่องยนต มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไอน้ํา 
2. เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ(Hand Tools) เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องตน

กําลัง 
3. ตรวจสอบ ซอมและบํารุงรักษาชิ้นสวนและการทํางานของเครื่องตนกําลัง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องตนกําลัง เครื่องยนตดีเซล เครื่องยนตแกสโซลีน 
ระบบการระบายความรอน ระบบสตารต ระบบจุดระเบิด ระบบหลอลื่นและระบบเชื้อเพลิง มอเตอรไฟฟา 
และเครื่องกําเนิดไอน้ํา การเลือกใชเครื่องมือ และเครื่องมือพิเศษในการถอด ประกอบ ปรับแตง 
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3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดต้ัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต การไหลของกระบวนการผลิต 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแผนภูมิความสัมพันธของกิจกรรม 
4. เพื่อใหสามารถเขียนแผนภูมิความสัมพันธของแผนผังโรงงานและหุนจําลอง 
5. เพื่อใหสามารถวางผังและติดตั้งเครื่องจักรกลโดยใชแผนแบบหุนจําลอง 
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ประณีตและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรกล 
2. เขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต การไหลของกระบวนการผลิตความสัมพันธของกิจกรรม 
3. เขียนแผนภูมิความสัมพันธของแผนผังโรงงานและหุนจําลอง 
4. ออกแบบวางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรกล จัดทําแผนภูมิกระบวนการ
ผลิต แผนภูมิความสัมพันธของกิจกรรม แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิความสัมพันธแผนภาพ 
ความสมัพันธของเนื้อท่ี ออกแบบผังโรงงาน การวางผังโรงงานโดยใชแบบหุนจําลอง ติดตั้งเครื่องจักรกล 
 
3111-2106 ระบบปมและงานทอ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของปม และระบบทออุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาอัตราการไหล ความดันและกําลังงานที่ใชของปมแตละชนิด 
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชปม ติดตั้งและบํารุงรักษาปมในระบบทออุตสาหกรรม 
4. เพื่อใหสามารถจําแนกระบบงานทอ มาตรฐาน ทอ ขอตอ และวาลว 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ประณีตและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการทํางานของปม และระบบทออุตสาหกรรม 
2. คํานวณหาอัตราการไหล ความดันและกําลังงานที่ใชของปมแตละชนิด 
3. เลือกใชปม ติดตั้งและบํารุงรักษาปมในระบบทออุตสาหกรรม 
4. จําแนกระบบงานทอ มาตรฐาน ทอ ขอตอ และวาลว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการติดตั้งระบบปมและงานทอ มาตรฐานทอ ขอตอ วาลว และหลักการทํางานของ
ปมแตละชนิดในงานอุตสาหกรรม การหาอัตราการไหล ความดัน และกําลังงานที่ใชของปมแตละชนิด 
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3111-2107 งานปมและทอ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถติดตั้งปมและทอในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหสามารถซอมและบํารุงรักษาปมและทอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. ติดตั้งปมและทอในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. บริการซอมและบํารุงรักษาปมและทอ 
3. ออกแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานติดตั้งระบบปมและระบบทอในงานอุตสาหกรรม การใชขอตอและวาลวตาง ๆ และการ
ออกแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม 
 
3111-2108 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (2) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนและวัฏจักรการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและ

ปรับอากาศ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่ท้ังทางกลและทางไฟฟาของสวนประกอบและของระบบเครื่องทํา

ความเย็นและปรับอากาศ 
3. เพื่อใหสามารถเลือกสารทําความเย็น และน้ํามันหลอลื่นไปใชงานแตละประเภท 
4. เพื่อใหสามารถคํานวณหาโหลดความรอนและเลือกขนาดของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
5. เพื่อใหสามารถทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็น 
6. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจซอม บํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเบื้องตนและวัฏจักร การทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. เลือกสารทําความเย็นและน้ํามันหลอลื่นไปใชงานแตละประเภท 
3. คํานวณหาโหลดและเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทําความเย็นระบบตาง ๆ โดยเนนระบบทําความเย็นและวัฏจักรการทํางานของระบบ
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ โครงสรางสวนประกอบและหนาที่ของอุปกรณทางกลและทางไฟฟา สาร
ทําความเย็นและน้ํามันหลอลื่น การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น การคิดคํานวณโหลด ความรอน
เบื้องตน ปฏิบัติงานทางกลและทางไฟฟา ของเครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง บริการ ตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองและบํารุงรักษา 
 
3111-2109 งานทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหสามารถเลือกสารทําความเย็น น้ํามันหลอลื่นที่ใชกับเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถในการทําสุญญากาศและการบรรจุสารทําความเย็น 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง บริการ ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองและการบํารุงรักษา 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เลือกสารทําความเย็น น้ํามันหลอลื่นที่ใชกับเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรบัอากาศ 
2. ทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็น 
3. ติดตั้ง บริการ ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองและบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติ การเลือกสารทําความเย็น น้ํามันหลอลื่น การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น 
ปฏิบัติงานทางกลและทางไฟฟาของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ติดตั้ง บริการ ตรวจสอบและแกไข
ขอบกพรองและการบํารุงรักษา 
 
3111-4101 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรักษา 1 6 (*) 
 
จุดประสงครายวชิา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดตั้งเครื่องจักรกล
ในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องมือกล 
3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องมือกล 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สราง และติดตั้งเครื่องกล

ในสถานประกอบการ 
2. จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลใหมีสภาพพรอมใชงาน 
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ ติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และเครื่องมือกล งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมอืกลใหเที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอม
บํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-4102 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรักษา 2 6 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดตั้งเครื่องจักรกล
ในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและงานระบบปมและทอ 
3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและงานระบบปมและทอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สราง และติดตั้งเครื่องกล
ในสถานประกอบการ 

2. จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและงานระบบปมและทอใหมีสภาพพรอมใชงาน 
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและงานระบบปมและทอ 
4. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลใหเที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากลของซอมบํารุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ ติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และงานปมและระบบทอ งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลใหเที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล 
ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
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3111-4103 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรักษา 3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดตั้งเครื่องจักรกล
ในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษางานระบบปม ระบบทอและระบบปรับ
อากาศ 

3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษางานระบบปม ระบบทอและระบบปรับอากาศ 
4. เพื่อใหมีกจินิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สราง และติดตั้ง
เครื่องกลในสถานประกอบการ 

2. จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและงานระบบปม ระบบทอและระบบปรับอากาศใหมี
สภาพพรอมใชงาน 

3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนงานระบบปมระบบทอและระบบปรับอากาศ 
4. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลของซอมบํารุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ ติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษางานปมและ
ระบบทอและระบบปรับอากาศ งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล 
ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-4104 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรักษา 4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดตั้งเครื่องจักรกล
ในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหมคีวามเขาใจหลักการติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร งานระบบปม ระบบ
ทอและระบบปรับอากาศ 

3. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดระบบการซอมบํารุงรักษาของโรงงาน 
4. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร งานระบบปม ระบบทอ

และระบบปรับอากาศ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สราง และติดตั้ง

เครื่องกลในสถานประกอบการ 
2. วางแผน จัดระบบการซอมบํารุงรักษาของโรงงาน 
3. จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและงานระบบปม ระบบทอและระบบปรับอากาศใหมี

สภาพพรอมใชงาน 
4. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนงานระบบปมระบบทอและระบบปรับอากาศ 
5. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลของซอมบํารุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกบัหลักการวางแผน การจัดระบบการบํารุงรักษา 
การติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกล งานปมและระบบทอและระบบปรับอากาศ งานวัดและตรวจสอบ
ช้ินสวนเครื่องจักรกลใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิต
ใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-2201 เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่อง ซีเอ็นซี โครงสราง สวนประกอบเครื่อง ซีเอ็นซี 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี และปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่อง ซีเอ็นซี โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องซีเอ็นซี 
2. เขียนโปรแกรม และทดสอบการทํางานของเครื่องซีเอ็นซี ในงานกลึง งานกัด 
3. ทดลองกลึงและกัดชิ้นงานดวยเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของของเครื่องซีเอ็นซี โครงสรางและสวนประกอบของ
เครื่องซีเอ็นซีในระบบการควบคุม ระบบแนวแกน ระบบโคออดิเนต โครงสรางโปรแกรมตามมาตรฐาน การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมสําหรับงานเครื่องกลึง งานเครื่องกัด การตรวจสอบดวยโปรแกรม 
Simulation หรือเครื่อง ซีเอ็นซี 
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3111-2202 ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึด 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) และอุปกรณจับยึด (Fixture) 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอุปกรณนําเจาะไปใชในการผลิต ไดอยางปลอดภัย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) และอุปกรณจับยึด (Fixture) 
2. ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงานตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการออกอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน การเขียนแบบ ลักษณะการทํางาน ข้ันตอนการ
สราง ชนิด ประเภท ช้ินสวนและอุปกรณมาตรฐาน การใชงานของอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 
 
3111-2203 งานเครื่องมือกล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือกล 
2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนเครื่องกลในงานกลึง งานเจาะ งานไส งานกัดและงานเจียระไน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือกล 
2. จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. สรางชิ้นสวนเครื่องกลในงานกลึง งานเจาะ งานไส งานกัดและงานเจียระไน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษา เครื่องกลึง เครี่องเจาะ เครื่องไส เครื่องกัด เครื่อง
เจียระไน สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล ตามแบบสั่งงานดวยเครื่องกลึง เครี่องเจาะ เครื่องไส เครื่องกัด เครื่อง
เจียระไน 
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3111-2204 งานสรางเครื่องมือกล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 
2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนํา

เจาะและจับยึดชิ้นงานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน 
4. เพื่อใหมีความสามารถสรางชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นงานจากเครื่องมือกลเครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 
2. สรางชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการสรางเครื่องมือกล ช้ินสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะ
และจับยึดชิ้นงานโดยใชเครื่องมือกล 
 
3111-2205 งานเชื่อมโลหะ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเชื่อมโลหะดวยแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก 
2. เพื่อใหสามารถเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยการเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบงานเชื่อมและวิเคราะหผลการเชื่อมภายนอกและภายใน 
4. เพื่อใหมีกจินิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการเชื่อมโลหะดวยแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก 
2. เชื่อมแผนและทอเหล็กกลา   งานหนาและบาง   รอยตอฉากและรองดวยการเชื่อมแกส  เชื่อมอาร

กลวดหุมฟลักซ  เชื่อมทิก  เชื่อมมิก 
3. ตรวจสอบและวิเคราะห ช้ินงานเชื่อม งานตัดดวยแกสและงานตัดดวยพลาสมา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแผนเหล็กกลา ทอเหล็กกลา งานหนาและบาง รอยตอฉากและ
รอยตอรอง ดวยการเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก และมิก โดยเนนเรื่องการเตรียมรอยตอช้ินงาน การ
จําแนกลวดเชื่อมตามมาตรฐาน การเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะสมกับงาน การตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมดวยสายตา 
ท้ังภายนอกและภายในแนวเชื่อม การตัดโลหะดวยแกสและพลาสมา การวิเคราะหผลการตัด 
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3111-2206 งานตนกําลัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องตันกําลังที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา เครื่องยนต ไอน้ํา 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องตนกําลัง 
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นสวนของเครื่องตนกําลัง 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสาเหตุและปญหาของเครื่องตนกําลัง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการทาํงานของเครื่องตันกําลังขับเคลื่อนดวยไฟฟา เครื่องยนต ไอน้ํา 
2. ตรวจสอบสภาพ ปรับแตง เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องตนกําลังขับเคลื่อนดวยไฟฟา เครื่องยนต ไอน้ํา 
3. ซอมและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของเครื่องตนกําลังขับเคลื่อนดวยไฟฟา เครื่องยนต ไอน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องตันกําลังขับเคลื่อนดวยไฟฟา เครื่องยนต ไอน้ํา 
การบํารงุรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน เครื่องยนตดีเซล มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไอน้ํา ตรวจสอบสภาพ 
ปรับแตง เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องตนกําลัง 
 
3111-2207 กระบวนการผลิต 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
2. เพื่อใหสามารถพิจารณาจัดกลุมและเปรียบเทียบความแตกตางของกรรมวิธีการผลิตใน

อุตสาหกรรมแตละประเภท 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อเลือกกรรมการผลิตใหเหมาะสม 
4. เพื่อใหมีกิจนสิัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการของกรรมวิธีการผลิตที่ใชอยูในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
2. พิจารณาจัดกลุมและเปรียบเทียบความแตกตางของกรรมวิธีการผลิตแตละประเภท 
3. วิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อเลือกกรรมการผลิตใหเหมาะสม 

 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตที่ใชอยูในอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิตและ
การแปรรูปวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น อตุสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ 
อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยางและพลาสติก อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันและปโตรเลียม  อุตสาหกรรม
ผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมปูนซิเมนต อุตสาหกรรมหินแกรนิตและหินออน 



 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 31 ~

3111-4201 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 1 6 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเครื่องกลในสถาน
ประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนํา

เจาะและจับยึดชิ้นงานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน 
4. เพื่อใหมีกจินิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สรางเครื่องกลในสถาน
ประกอบการ 

2. จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึด

ช้ินงานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน 
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกล และเครื่องจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด 
อุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลให
เที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจกัรกลการผลิตใหทํางานอยาง
ปลอดภัย 
 
3111-4202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 2 6 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเครื่องกลในสถาน
ประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนํา

เจาะและจับยึดชิ้นงานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สรางเครื่องกล 
2. จัดเตรียม ปรับตั้ง ซอมบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึด

ช้ินงานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน 
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกล และเครื่องจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษา ซอม สราง
เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล 
เครื่องมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือ
กลใหเที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางาน
อยางปลอดภัย 
 
3111-4203 ปฏิบัติงานอตุสาหกรรมการผลิต 3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลโดยใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD) 
3. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยใชเครื่องมือกล CNC 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สรางเครื่องกล 
2. สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยเครื่องมือกล  CNC 
3. ตรวจสอบผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS 
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกล  CNC ใหมีสภาพพรอมใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลโดยการนํา
เทคโนโลยีใหมมาชวยในการผลิต การควบคุมการทํางานของเครื่องมือกล CNC ใหไดตามมาตรฐานสากล 
ซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวน
เครื่องมือกลใหเที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิตให
ทํางานอยางปลอดภัย 
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3111-4204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD) ในการเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล 
3. เพื่อใหสามารถสราง ซอมชิ้นสวนเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลที่ชํารุดเสียหายโดยใชเครื่องมือ

กล CNC 
4. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดระบบ ดําเนินการระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลของโรงงาน 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต สรางเครื่องกลในสถาน

ประกอบการ 
2. ออกแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลโดยใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD) 
3. สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยเครื่องมือกล  CNC ตรวจสอบผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน ISO, 

DIN หรือ JIS 
4. วางแผน จัดระบบ ดําเนินการระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลของโรงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลโดยการนํา
เทคโนโลยีใหมมาชวยในการผลิต การควบคุมการทํางานของเครื่องมือกล CNC ใหไดตามมาตรฐานสากล 
ซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวน
เครื่องมือกลใหเที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิตให
ทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-2301 ยางธรรมชาติ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจธรรมชาติของยางและวิธีการไดมาของยางธรรมชาติ 
2. เพื่อใหมี ความเขาใจคุณสมบัติขององคประกอบและการเก็บรักษาน้ํายาง 
3. เพื่อใหมี ความเขาใจกระบวนการแปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขนและยางแหง 
4. เพื่อใหมีความเขาใจการเก็บรักษาน้ํายางขน คุณสมบัติของน้ํายางขนและวิธีการทดสอบ 
5. เพื่อใหมีความเขาใจในการจัดชั้นคุณภาพของยางแหง 
6. เพื่อใหมี ความเขาใจคุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน 
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจธรรมชาติและการไดมาของยางธรรมชาติ 
2. เขาใจคุณสมบัติ องคประกอบและการเก็บรักษาน้ํายางสด 
3. เขาใจกระบวนการแปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขนและยางแหง 
4. เขาใจการเก็บรักษาน้ํายางขน คุณสมบัติของน้ํายางขนและวิธีการทดสอบ 
5. จัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง 
6. สรุปคุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการไดมาของยางธรรมชาติ คุณสมบัติ องคประกอบของน้ํายางสด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
คุณสมบตัิและองคประกอบของน้ํายางสด การเก็บรักษาน้ํายางสด กระบวนการแปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขน 
การเก็บรักษาน้ํายางขน คุณสมบัติของน้ํายางขนและวิธีการทดสอบ กระบวนการแปรรูปน้ํายางสดเปนยางแหง 
ยางแผนผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง ตลอดจนยางธรรมชาติชนิดพิเศษอื่นๆ การจัดชั้นคุณภาพของยางแผน
รมควันและยางแทง คุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน 
 
3111-2302 ยางสังเคราะห 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจความหมาย ประเภทและชนิดของยางสังเคราะห 
2. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการผลติยางสังเคราะห 
3. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติและการใชงานของยางสังเคราะห 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเลือกใชยางสังเคราะหดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจความหมายของยางสังเคราะห 
2. แยกประเภท ชนิดของยางสังเคราะห 
3. เขาใจกระบวนการผลิตยางสังเคราะห 
4. สรุปคุณสมบัติและการใชงานของยางสังเคราะหแตละชนิด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ประเภท ชนิดของยางสังเคราะห กระบวนการผลิตยางสังเคราะห คุณสมบัติและการ
ใชงานของยางสังเคราะหแตละชนิด   ยางสไตรนีบิวทาไดอัน   ยางบิวทาไดอีน  ยางเอทธิลีน   โพรพิลีน ยาง
ไนไตรล ยางบิวไทล ยางคลอโรพรีน ยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทธิลีน ยางฟลูออโรคารบอน ยางซิลิโคน ยาง
พอลิยูรีเทน และอื่น ๆ 
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3111-2303 งานผลิตภัณฑจากยางแหง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑยาง 
2. เพื่อใหสามารถเตรียมยางผสมสารเคมี 
3. เพื่อใหสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัด การฉีด การรีดแผนยางและการอัดรีดข้ึนรูป 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑยาง 
2. เตรียมยางผสมสารเคมี 
3. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธกีารอัด การฉีด การรีดแผนยางและการอัดรีดข้ึนรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑยาง การเตรียมยางผสมสารเคมี การข้ึนรูปผลิตภัณฑยาง
โดยวิธีการอัด การฉีด การรีดแผนยางและการอัดรีดข้ึนรูป 
 
3111-2304 งานผลิตภัณฑจากน้ํายาง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
2. เพื่อใหสามารถในการเตรียมสารเคมีสําหรับงานผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
3. เพื่อใหสามารถในการเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี 
4. เพื่อใหสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํายาง ประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง 

ประเภทยางยืด ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
2. เตรียมสารเคมีสําหรับงานผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
3. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี 
4. แปรรูปผลิตภัณฑยางแบบจุมพิมพ แบบฟองยาง แบบยางยืด แบบหลอยางและแมพิมพยาง 

คาํอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํายาง การเตรียมสารเคมี สําหรับงานผลิตภัณฑจาก
น้ํายาง การเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี การทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํายาง ประเภท
จุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง ประเภทยางยืด ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง 
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3111-2305 งานพลาสติกทั่วไป 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการงานผลิต ผลิตภัณฑพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติการใชงานของเทอรโมพลาสติก เทอรโมเซ็ตติ้งและอีลาสโต

เมอร 
3. เพื่อใหสามารถเคลือบรูปวิทยาศาสตร หลอพลาสติก ผลิตไฟเบอรกลาส ชุบเคลือบผิวดวยผง

พลาสติก ฉีดข้ึนรูป การฉีดเปาขึ้นรูป และการขึ้นรูปโดยใชแมพิมพอัด 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการงานผลิต ผลิตภัณฑพลาสติก 
2. ทดสอบเพื่อจําแนกลักษณะและโครงสรางพลาสติก ประเภทเทอรโมพลาสติก เทอรโมเซ็ตติ้ง

และ อีลาสโตเมอร 
3. เคลือบรูปวิทยาศาสตร หลอพลาสติก ผลิตไฟเบอรกลาส ชุบเคลือบผิวดวยผงพลาสติก ฉีดข้ึนรูป 

ฉีดเปาขึ้นรูปและขึ้นรูปโดยใชแมพิมพอัด 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของพลาสติก และขึ้นรูปพลาสติก ดวยวิธีการเคลือบ
รูปวิทยาศาสตร การหลอพลาสติก การทํางานไฟเบอรกลาส การชุบเคลือบผิวดวยผงพลาสติก การฉีดข้ึนรูป 
การฉีดเปาขึ้นรูป และการขึ้นรูปโดยใชแมพิมพอัด 
 
3111-2306 การวางผังโรงงานยางและพลาสติก 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงานยางและพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ออกแบบการจัดรูปแบบผังโรงงานตามกระบวนการผลิต 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดระบบการขนยายวัตถุดิบและผลติภัณฑ 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหความตองการของการใชพื้นที่ ในกระบวนการผลิต 
5. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารโรงงาน การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน 
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการเลือกสถานที่ตั้ง การกําหนดการปรับพื้นที่ ออกแบบ รูปแบบของการจัดผังโรงงาน

ยางและพลาสติก 
2. ออกแบบ วางผังทางและที่สําหรับการขนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
3. วิเคราะหและออกแบบผัง อาคารโรงงานของกระบวนการผลิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติการออกแบบผังโรงงาน รูปแบบการจัดผังโรงงาน ระบบการขนยายวัสดุ 
การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการผลิต การกําหนดความตองการของการใชพื้นที่ การออกแบบอาคาร
โรงงาน การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน และการประเมินผลผังโรงงาน 
 
3111-2307 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานบํารุงรักษา จัดระบบการบํารุงรักษา และพัฒนาระบบบํารุงรักษาอยาง

ตอเนื่อง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการปองกัน บํารุงรักษา และซอมบํารุงเครื่องจักรกลยางและพลาสติก 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการบํารุงรักษา ตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรักษา เครื่องมือ 

เครื่องจักร อาคารสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรม 
มาตรฐานรายวิชา  

1. เขาใจในหลักการ จัดองคการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก 
2. วางแผนและจัดตารางการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก 
3. จัดระบบควบคุมการทํางาน ควบคุมวัสดุในการบํารงุรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก 
4. นําระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในระบบการบริหารงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงการจัดองคการบํารุงรักษา การวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทําตารางบํารุงรักษา การนํา
แผนงานไปใชใหเกิดความสําเร็จ การควบคุมการทํางานบํารุงรักษา การควบคุมวัสดุในงานบํารุงรักษา การ
ควบคุมคุณภาพงานบํารุงรักษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบํารุงรักษา ระบบการบริหารงาน
บํารุงรักษาโดยคอมพิวเตอร การตรวจติดตามงานบาํรุงรักษาและการพัฒนาอยางตอเนื่องของระบบบํารุงรักษา 
 
3111-2308 การออกสูตรยาง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจความหมายของสูตรยาง 
3. เพื่อใหสามารถในการออกสูตรยาง 
4. เพื่อใหสามารถคํานวณหาความหนาแนนและการคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง 
2. เขาใจความหมายของสูตรยางและการออกสูตรยาง 
3. ออกสูตรยางใหตรงตามเปาหมาย 
4. คํานวณหาความหนาแนนและคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการไดมาของผลิตภัณฑจากยาง ตัวอยางสูตรยางและความหมายของสูตรยาง เปาหมาย
ของการออกสูตรยาง การออกสูตรยางใหไดมาตรฐานหรือใหมีคุณสมบัติตรงตามการใชงาน การออกสูตรยาง
ใหสามารถแปรรูปได การออกสูตรยางใหสามารถลดตนทุนใหมีราคาผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันในตลาดได
และแกปญหาเฉพาะหนาได วิธีการคํานวณหาความหนาแนนและการคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง 
 
3111-2309 เคมีวิเคราะห 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สมบัติของสารในการเลือกใชเทคนิควิธีการวิเคราะหไดเหมาะสม 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงประมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 
2. วิเคราะหเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโคร ในสารอนินทรียเคมีตัวอยาง 
3. วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรทางเคมีนานสารตัวอยาง 
4. วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง 
5. วางแผนการทํางาน การจัดการขอมูล และประยุกตใชกับงานไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมี ท้ังการวิเคราะหเชิงคุณภาพเทคนิคการ
วิเคราะหโดยปริมาตร การไตรเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง การวางแผน
งาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการวิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลทางสถิติ 
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3111-2310 เคร่ืองมือทดสอบยาง 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบยาง 
2. เพื่อใหสามารถเตรียมชิ้นทดสอบยาง เตรียมเครื่องมืออุปกรณในการทดสอบ 
3. เพื่อใหสามารถทดสอบความแข็ง ทดสอบความตานทานตอแรงดึง ความตานทานตอการสึกหรอ 

ความตานทานตอโอโซน ความตานทานตอการบมแรง การหาอัตราการวัลคาไนซของยาง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการใชเครื่องมือทดสอบยางดวยความรอบ คอบปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการของการทดสอบสมบัติยาง 
2. ทดสอบความแข็งแรงยาง ความตานทานแรงดึง ความตานทานตอการฉีกขาด ความตานทานตอ

การสึกหรอ 
3. ทดสอบเกี่ยวกับการทํานายอายุการใชงานยาง การทดสอบความตานทานตอโอโซน ความ

ตานทานตอการถูกบมเรง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและการปฏิบัติการทดสอบ สมบัติเกี่ยวกับความแข็งแรงของยาง ความตานทานแรงดึง 
ความตานทานตอการฉีกขาด ความตานทานตอการสึกหรอ และเกี่ยวกับการทํานายอายุการใชงานของยาง การ
ทดสอบความตานทานตอโอโซน ความตานทานตอการถูกบมเรง 
 
3111-2311 สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่ของสารเคมีแตละประเภทแตละชนิดสําหรับอุตสาหกรรมยาง 
2. เพื่อใหสามารถแยกประเภท ชนิดของสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดปริมาณ สารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานผลิตภัณฑยาง 
4. เพื่อใหสามารถเตรียมสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
5. เพื่อใหสามารถเก็บรักษาใชสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมยางอยางความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหนาที่ของสารเคมีแตละประเภท แตละชนิดท่ีใชในงานอุตสาหกรรมยาง 
2. แยกประเภท ชนิดของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมยาง 
3. กําหนดปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมยาง 
4. เตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
5. เก็บรักษาและใชสารเคมีในงานอุตสาหกรรมยางอยางความปลอดภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท ชนิด หนาที่ ปริมาณที่เหมาะสมในการนําไปใชงาน การเก็บรักษา
และความปลอดภัยในการใชงานของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมยาง พลาสติไซเซอร สารท่ีทําใหเกิดการ
คงรูป การเรงปฏิกิริยาการคงรูป สารกระตุนปฏิกิริยาการคงรูป การตัวเติม สารปองกันการเสื่อมสภาพของยาง 
สารหนวงและสารอื่นๆ การเตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากน้ํายาง ดิสเพอรชัน 
อิมัลชัน และสารละลาย 
 
3111-2312 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะและสมบัติของเม็ดพลาสติก 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเตรียมเม็ดพลาสติกกับสารเคมี ข้ันตอนการผลิตงานพลาสติกและ

ลักษณะของผลิตภัณฑ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือท่ีใชในการผลิตงานพลาสติก 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจลักษณะ สมบัติและการนําไปใชงานของเม็ดพลาสติก 
2. เขาใจหลักการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเคมี กรรมวิธีการผลิตงานพลาสติกและลักษณะของ

ผลิตภัณฑ 
3. เขาใจหลักการทํางานและสวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในการผลิตงานพลาสติก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสมบัติและลักษณะของเม็ดพลาสติก การเตรียมเม็ดพลาสติกและสารเคมี กรรมวิธีการผลิตงาน
พลาสติก  งานรีด (Calendering) งานอัดรีดข้ึนรูป (Extrusion) งานฉีดเปาพลาสติก (Injection Blow Molding) 
งานฉีดพลาสติก (Injection Molding) งานอัด (Compression Molding) การทําไฟเบอรกลาส (Fiberglass) และ
ตัวอยางของผลิตภัณฑ 
 
3111-2313 กระบวนการผลิตยางดิบ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิตยางดิบ 
2. เพื่อใหสามารถการเก็บรักษาน้ํายางสด นําน้ํายางสดมาแปรรูปเปนน้ํายางขนและยางแหง 
3. เพื่อใหสามารถจัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง 
4. เพื่อใหสามารถทดสอบมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร. 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตยางดิบ 
2. แปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขนและเก็บรักษาน้ํายางขน 
3. แปรรูปน้ํายางสดเปนยางแหง 
4. ทดสอบมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร. 
5. จัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑจากยาง การเก็บรักษาน้ํายางสด การแปรรูปน้ํายางสด
เปนน้ํายางขน การเก็บรักษาน้ํายางขน การแปรรูปน้ํายางสดเปนยางแหง  ยางแผนผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยาง
แทง   การทดสอบตามมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร. การทดสอบหาคาปริมาณสิ่งสกปรกในยาง การ
ทดสอบหาเถาในยาง การทดสอบหาคาความชื้นในยาง และอื่น ๆ  การจัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและ
ยางแทง เอส.ที.อาร. 
 
3111-2314 ผลิตภัณฑยางแหง 1 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมี ความเขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง 
2. เพื่อใหสามารถเตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี 
3. เพื่อใหสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยการอัด การฉีด ชนิดผลิตภัณฑยางติดโลหะและไมติด

โลหะ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง 
2. เตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี 
3. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยการอัด การฉีด ท้ังชนิดผลิตภัณฑยางติดโลหะและไมติดโลหะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง การเตรียมยางผสม
สารเคมีและการทดสอบยางผสมสารเคมี การข้ึนรูปยางโดยวิธีการอัดและวิธกีารฉีด ท้ังชนิดผลิตภัณฑยางติด
โลหะและไมติดโลหะ 
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3111-2315 ผลิตภัณฑยางแหง 2 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยาง เปนผลิตภัณฑยาง โดยการอัดรีดข้ึนรูป 
การรีดแผนยางแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง 

2. เพื่อใหสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง โดยการอัดรีดข้ึนรูป การรีดแผนยาง 
3. เพื่อใหสามารถนําวิธีการข้ึนรูปแตละวิธีมาประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑยาง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวชิา  
1. เขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยาง เปนผลิตภัณฑยาง โดยการอัดรีดข้ึนรูป การรีดแผน

ยางแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง 
2. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยการอัดรีดข้ึนรูป การรีดแผนยาง 
3. นําวิธีการข้ึนรูปแตละวิธีมาประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการแปรรูปยาง เปนผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดข้ึน
รูป (Extrusion) วิธีการรดีแผนยาง (Calending) ท้ังแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง การข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดย
วิธีการอัดรีดข้ึนรูป วิธีการรีดแผนยาง การนําวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑยางมาประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑยาง
ชนิดตาง ๆ 
 
3111-2316 ผลิตภัณฑน้ํายาง 1 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตผลิตภัณฑยาง 
2. เพื่อใหสามารถเตรียมสารเคมีสําหรับงานผลิตภัณฑจากน้ํายาง เตรียมน้ํายางผสมสารเคมีและ

ทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี 
3. เพื่อใหสามารถทําผลิตภัณฑจากน้ํายาง ประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง ประเภทยางยืด 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการผลิตผลิตภัณฑยาง 
2. เตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
3. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี 
4. ทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี 
5. ทําผลิตภัณฑจากน้ํายาง ประเภทจุมแบบพิมพและประเภทฟองยาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑยางการเตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานผลิตภัณฑ
จากน้ํายาง การเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี การทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํา
ยาง ประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยางและประเภทยางยืด การทําผลิตภัณฑจากน้ํายาง ประเภทจุมแบบ
พิมพ ประเภทฟองยาง 
 
3111-2317 ผลิตภัณฑน้ํายาง 2 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํายาง ประเภทหลอยางและ
แมพิมพยาง 

2. เพื่อใหสามารถเตรียมน้ํายางผสมสารเคมี ทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี สําหรับผลิตภัณฑจากน้ํา
ยาง ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง 

3. เพื่อใหสามารถทําผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง 
2. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี และทดสอบน้ํายางผสมสารเคมีสําหรับผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภท

หลอยางและแมพิมพยาง 
3. ทําผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํายางประเภทหลอยางและ
แมพิมพยาง การเตรียมน้ํายางผสมสารเคมีและการทดสอบน้ํายางผสมสารเคมี สําหรับผลิตภัณฑจากน้ํายาง
ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง การทําผลิตภัณฑจากน้ํายาง ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง 
 
3111-4301 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 1 6 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารงุรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑและพอลิเมอร 
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและ

พอลิเมอรเพื่อนํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ

อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 
2. จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรใหมีสภาพพรอม

ใชงาน 
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรเพื่อ

นํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิต
ผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร เพื่อนํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลให
เที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-4302 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 2 6 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑและพอลิเมอร 
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและ

พอลิเมอรเพื่อนํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
3. จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรใหมีสภาพพรอม

ใชงาน 
4. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรเพื่อ

นํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร เพื่อนํามาประกอบ
ติดตั้งชิ้นสวน งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานยางใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล ซอม
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-4303 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสมบัตทิางเคมีและออกสูตรยาง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภณัฑยางและพอลิเมอร 
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณการผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร     ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอ
ลิเมอร วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานยางให
เที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
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3111-4304 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดระบบงาน ปรับตั้ง บํารุงรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. วางแผน จัดระบบงาน ปรับตั้ง บํารุงรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เครื่องมืออุปกรณผลิต
ผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 

3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการวางแผนงาน การจัดการ การจัดเตรียม 
ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชใน
งานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง งานวัดและตรวจผลิตภัณฑยางให
เที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-2401 เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมรองเทา 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักร  เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในอุตสาหกรรมรองเทา 
2. เพื่อใหสามารถเลือกเครื่องจักร เครื่องมือใหเหมาะสมกับขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักร  เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในอุตสาหกรรมรองเทา 
2. เลือกและจัดความสัมพันธของเครื่องจักร  เครื่องมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับขั้นตอนการผลิตและ

วัตถุดิบ 
3. ออกแบบเครื่องมือชวย ในการผลิตแตละขั้นตอน (Jigs , Dies , Template) 
4. จัดทําระบบการเก็บและการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรใหญในโรงงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องจักร  เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในอุตสาหกรรมรองเทา ชนิดของ
เครื่องจักร เครื่องมือหนาที่เฉพาะของแตละอยาง การเลือกเครื่องจักร เครื่องมือใหเหมาะสมกับขั้นตอนการ
ผลิตและวัตถุดิบของผลิตภัณฑ การออกแบบเครื่องมือชวย (Jigs , Dies , Template) หนาที่และความสัมพันธของ
เครื่องจักรใหญในโรงงาน ระบบลม ระบบไฮดรอลิกส ระบบไฟฟา ความรอน พลังงาน ระบบการเก็บ การซอม
บํารุงรักษา 
 
3111-2402 เทคโนโลยีการผลิตรองเทา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
2. เพื่อใหสามารถติดตามทฤษฎีการผลิตในอนาคต 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความสําคัญของอุตสาหกรรมที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
2. ติดตามทฤษฎีเทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรมรองเทา 
3. วิเคราะหการลดมลภาวะ  การใชพลังงานหมุนเวียน  และการหาแหลงพลังงานที่สะอาด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาติดตามทฤษฎีการผลิตในอนาคต  การลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  การออกแบบ  การใชวัตถุดิบ  
การเลือกวัสดุ  การทําเศษวัสดุกลับมาใชใหม  วิธีการทําลายและการนํากลับมาใชใหม  การใชกระบวนการ
ผลิตท่ีลดมลพิษ  การประหยัดพลังงาน  แรงงาน  คาใชจาย  และการหาแหลงพลังงานที่สะอาด 
 
3111-2403 การผลิตรองเทาอุตสาหกรรม  3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารงานการผลิตและสายงานการผลิตชนิดตาง ๆ 
2. เพื่อใหสามารถ  ติดตาม  ควบคุม  สายงานการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพและรักษาคุณภาพของงานการผลิต 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการบริหารงานการผลิตและสายงานผลิตชนิดตางๆ ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
2. ติดตามและควบคุมสายงานการผลิต 
3. ควบคุมคุณภาพและรักษาคุณภาพของงานการผลิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการบริหารงานการผลิต สายงานผลิตชนิดตางๆ ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิดและ
ลักษณะธรรมชาติของคําสั่งซื้อ ขอเปรียบเทียบระหวางสายงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ โครงสรางของรองเทาที่
ตางกันกับสายการผลิตและขั้นตอนที่ตามมา ขนาดของคําสั่งซื้อ ความถี่ของการเปลี่ยนรุน  การติดตามและ
ควบคุมงานระหวางการผลิต ทักษะการผลิต การวาด การตัด การเย็บ การประกอบ ระบบกาวและการควบคุม 
กระบวนการรักษาคุณภาพกลางทาง ทายสายงาน การเปดคําสั่งซื้อ มาตรการการแกไขเรงรัดสวนที่ผลิตลาชา 
การตรวจสอบเครื่องจักร มาตรฐาน ข้ันตอนเปนรายวัน การติดตามตัวเลข การบริการพนักงาน การจายคาแรง 
การจูงใจ ความสําคัญของคุณภาพงาน  การบริหารงานการผลิตใหเปนไปตามกําหนดหลักจรรยาบรรณของ
ลูกคาและบริษัท 
 
3111-2404 วัตถุดิบผลิตรองเทา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงชนิด ท่ีมา สมบัติของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตรองเทา 
2. เพื่อใหสามารถเลือกวัสดุมาใชในขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนโดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพ

รองเทาโดยรวม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการแบงชนิด ท่ีมา สมบัติของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตรองเทา 
2. เลือกวัสดุมาใชในขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนโดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพรองเทาโดยรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการแบงชนิด  ท่ีมา  สมบัติของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตรองเทา  ความเปนมาของหนัง  ผา 
เมช ใยสังเคราะห โฟม  ดาย ไหม  ยาง พอลิเมอร กาว เชือก ตาไก พลาสติกและโลหะประดับรวมถึงวัสดุหีบ
หอ  ตามรายละเอียดของแตละวัตถุดิบ วัสดุท่ีมาจากธรรมชาติ  สังเคราะห  กระบวนการผลิต วิธีการยอมสี  ผล
ของความหนาบาง  ผลจากขั้นตอนการผลิตที่มีตอคุณภาพวัตถุดิบสุดทาย การตรวจคุณภาพ  การทดสอบทาง
หองปฏิบัติการสารตองหาม  ผลกระทบตอคุณภาพรองเทา มนุษยและสิ่งแวดลอม 
 
3111-2405 เคมีในงานอุตสาหกรรม 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแยกประเภท  ชนิด หนาที่ของสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมรองเทา 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและกําหนดปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมเพื่อใชงานผลิตภัณฑรองเทา 
3. เพื่อใหสามารถเก็บรักษาและเตรียมสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทาอยางปลอดภัย 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการแยกประเภท ชนิด หนาที่ของสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมรองเทา 
2. แยกประเภท  ชนิด หนาที่ของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทา 
3. กําหนดปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมรองเทา 
4. เก็บรักษาและเตรียมสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทาอยางปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการแยกประเภท ชนิด หนาที่ ปริมาณที่เหมาะสมในการนําไปใชงาน การเก็บรักษาและ
ความปลอดภัยในการใชงานของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทา  พลาสติกไซเซอร  สารท่ีทําใหเกิด
การคงรูป  การเรงปฏิกิริยาการคงรูป  สารกระตุนปฏิกิริยาริยาการคงรูป สารตัวเติม  สารปองกันการ
เสื่อมสภาพ  การหนวงและสารอื่น ๆ 
 
3111-2406 เคมีพอลิเมอร 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหาน้ําหนักโมเลกุล 
ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติของพอลิเมอรและการใชงานของพอลิเมอร 

2. เพื่อใหสามารถจําแนกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชั่นแบบควบแนนและแบบรวมตวั รวมทั้ง
กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร 

3. เพื่อใหสามารถทดสอบและรายงานผลการทดสอบพอลิเมอร  
4. เพื่อใหมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการ วิธีการจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหาน้ําหนักโมเลกุล 
2. จําแนกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชั่นแบบควบแนนและแบบรวมตัว รวมทั้งกระบวนการ

สังเคราะหพอลิเมอร 
3. ทดสอบและรายงานผลการทดสอบพอลิเมอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหาน้ําหนักโมเลกุลสารพอลิเมอร การจําแนก
ชนิด โครงสรางและสมบัติ การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชั่นแบบควบแนนและ
แบบรวมตัว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร โคพอลิเมอร ประโยชนการใชงานของเทอรโมพลาสติกและ
เทอรโมเซตติ้ง 
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3111-2407 การเตรียมผลิต 1 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการเตรียมการผลิต สินคาตามรุน  
2. เพื่อใหสามารถคํานวณ วิเคราะห พิจารณากระบวนการเตรียมการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจถึงความสําคัญของกระบวนการเตรียมการผลิตสินคาตามรุน  
2. คํานวณคาใชจาย เวลา อุปกรณ เครื่องจักรและกําลังคน คาแรง และกระบวนการผลิตสินคาเฉพาะ

รุน 
คําอธิบายรายวิชา 
 พิจารณารองเทาเฉพาะรุน แตกออกเปนขั้นตอนการผลิตอยางละเอียด ศึกษาแผนหลัก ตารางเวลา 
ติดตามแผน วัตถุดิบ ช้ินสวน หีบหอ แมพิมพ ใหสอดคลองกัน คํานวณเครื่องจักร อุปกรณ การจัดกําลังคน 
การจัดสายงานการผลิต ติดตามวิเคราะหเรงรัด คํานวณเวลามาตรฐานในแตละขั้นตอน เพื่อกําหนดคาแรงและ
คาใชจายเฉพาะรุน 
 
3111-2408 การเตรียมผลิต 2  2 (2) 
 
จุดประสงครายวชิา 

1. เพื่อใหมีความรู  เขาใจ  วิธีการเลือก วางผัง  จัดเตรียมสายงาน  ข้ันตอนและพนักงานใหเหมาะสม
กับรุนของสินคาที่ผลิต 

2. เพื่อใหสามารถเลือกและจัดเตรียมผลิตใหเหมาะสมกับรุนของสินคาที่ผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกวางผัง  จัดเตรียมสายงาน  ข้ันตอนและพนักงานใหเหมาะสมกับรุนของสินคาที่ผลิต 
2. เลือกและจัดเตรียมผลิตใหเหมาะสมกับรุนของสินคาที่ผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทําความเขาใจถึงสายงานการผลิตชนิดตาง ๆ  เลือกวางชนิดของสายงานผลิต  การวาด การตัด  
การเย็บ  การประกอบ จัดข้ันตอนและลําดับใหเหมาะสมกับเฉพาะรุน  วิเคราะหการไหลเวียนของงาน  และ
ผลผลิต  ศึกษา  กําหนด  แนะนํา  วิเคราะหการใชเครื่องมือเครื่องจักร  พนักงาน  การวางสายงานใหได
ประสิทธิภาพสูงสุด  การควบคุมคุณภาพพื้นฐานดวยตัวพนักงาน  การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพดวย
เครื่องจักร  เครื่องชวย และการจูงใจพนักงานอยางเหมาะสมและเปนธรรม  การสื่อสารกระบวนการฝก
พนักงาน  การสอบสายงานผลิต  การเก็บประวัติรองเทา 
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3111-2409 พ้ืนรองเทาและระบบพันธะ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของการผลิตและประกอบพื้นรองเทา 
2. เพื่อใหสามารถจําแนกสมบัติพื้นรองเทา การประกอบพื้น ระบบกาวและพันธะที่เกิดข้ึน 
3. เพื่อใหสามารถประกอบพื้นรองเทา ระบบกาว  การทดสอบความแข็งแรงพันธะ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของการผลิตและประกอบพื้นรองเทา 
2. จําแนกสมบัติพื้นรองเทา การประกอบพื้น ระบบกาวและพันธะที่เกดิข้ึน 
3. ประกอบพื้นรองเทา  คํานวณจํานวนแมพิมพ  ทดสอบความแข็งแรงพันธะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตและประกอบพื้นรองเทา องคประกอบ พื้นชั้นนอก ช้ันกลาง 
การคํานวณแมพิมพ ลูกกลิ้งและคาใชจาย แมพิมพเหล็ก อะลูมิเนียม ซิลิโคน การตรวจสอบยืนยันคุณภาพ
แมพิมพในระหวางกระบวนการการผลิต การประกอบพื้นรองเทาชั้นนอกและชั้นกลางเขาดวยกันเปนหนวย
พื้น การควบคุม  บํารุงรักษา ซอม เก็บรักษา เก็บหลักฐานการใชแมพิมพ การตรวจสอบความเหมาะสมแมนยํา
ของการประกบพื้นฐานความแมนยําของหนวยพื้นกับสวนหนาผา ระบบกาว ไพรเมอร ซีเมนต กาวท่ีไมใชตัว
ทําละลายเคมีชนิดตางๆ ของยาง  อีวีเอ โพลิยูริเทน โครงสรางและวิธีการประกอบรองเทา การทดสอบความ
แข็งแรงพันธะและสมบัติทางฟสิกสในหองปฏิบัติการ 
 
3111-2410 โครงสรางและการออกแบบรองเทา 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเกี่ยวกับการออกแบบรองเทา ทฤษฎีของเทามนุษย หุน รองเทา 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบหนาผา ระบบของขนาดรองเทา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับการออกแบบรองเทา ทฤษฎีของเทามนุษย หุน รองเทา 
2. สรางหุน รองเทา การออกแบบหนาผา ระบบของขนาดรองเทา 
3. ออกแบบดวยมือ คอมพิวเตอร และหาพื้นที่ปริมาณการใชวัตถุดิบ 

คาํอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคของรองเทามนุษย การพัฒนาหุนรองเทา ระบบของการจัดการ
ขนาดรองเทา การวัดหุน การสรางแบบ หลักแยกชิ้นสวน การตัดเย็บตะเข็บชนิดตาง ๆ การสรางแบบดวยมือ 
และดวยคอมพิวเตอร การเกรดแบบ การหาพื้นที่  ปริมาณการใชวัตถุดิบดวยมือเปรียบเทียบกับดวย
คอมพิวเตอร 
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3111-2411 หนังและกระบวนการฟอกหนัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจถึงศาสตรของหนังธรรมชาติ และศิลปะของการฟอกหนัง 
2. เพื่อใหสามารถฟอกหนังตามกระบวนการ ใชสารเคมี คัดเกรด และกระบวนการตกแตงขั้นสุดทาย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจลักษณะเฉพาะของหนังธรรมชาติ และศิลปะของการฟอกหนัง 
2. วิธีและผลการคัดเกรดหนัง ตําหนิ ตรวจสอบคุณภาพและวิธีตรวจสอบสมบัติกายภาพ 
3. สรุปวิธีและผลตรวจสอบสมบัติทางเคมขีองหนัง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง องคประกอบ ของเคมีและของหนังธรรมชาติ คุณสมบัติท่ีมี
ประโยชน ความแข็งแรง การยืด การยอมใหอากาศผาน ความชื้นผาน การนําความรอน การทนตอการเสียดสี  
คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชผลิตรองเทา ทิศทางการยืดตัวของหนัง ตําหนิ การคัดเกรด Full grain corrected 
grain splits suede กระบวนการฟอกหนัง วิธีการฟอกหนังชนิดตาง ๆ สารเคมีท่ีใชและลักษณะผลผลิตหนังที่
ได การคัดเกรดและกระบวนการตกแตงขั้นสุดทาย 
 
3111-2412 เทคนิคแมพิมพรองเทา 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ เรื่องแมพิมพ การออกแบบ การผลิตที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมรองเทา 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบผลิตแมพิมพรองเทา 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบแมพิมพและคุณภาพชิ้นงาน ในงานอุตสาหกรรมรองเทา 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการออกแบบ การผลิต ตรวจสอบและกระบวนการผลิตแมพิมพในอุตสาหกรรม

รองเทา 
2. ออกแบบ ผลิต แมพิมพรองเทาดวยคอมพิวเตอร 
3. ตรวจสอบแมพิมพและคุณภาพชิ้นงาน ในงานอุตสาหกรรมรองเทา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบแมพิมพรองเทาดวยคอมพิวเตอร 2D 3D  CAD/ CAM 
แมพิมพชนิดตางๆ ท่ีใชกับพื้นชั้นนอก ช้ันกลาง ไฟลอน โพลิยูริเทน แมพิมพข้ึนนูนหนาผา การสรุปยืนยัน
แบบและแมพิมพตัวอยาง ตารางเวลาการผลิต การติดตาม วิธีการตรวจสอบแมพิมพ คุณภาพชิ้นงาน ความ
แมนยํา และเทคนิคที่ทันสมัยในกระบวนการแมพิมพอุตสาหกรรมรองเทา 
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3111-2413 ปญหาพิเศษอุตสาหกรรมรองเทา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอุตสาหกรรมรองเทา 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอุตสาหกรรมรองเทา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานอุตสาหกรรมรองเทา 
2. คนควา ทดลองในงานอุตสาหกรรมรองเทา 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
หัวของานพิเศษดานงานอุตสาหกรรมรองเทา ตามความเหมาะสม 
 
3111-4401 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 1 6 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา 
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตรองเทาเพื่อ

นํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ 

2. จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาใหมีสภาพพรอมใชงาน 
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาเพื่อนํามา

ประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิต
ผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร เพื่อนํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลให
เที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
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3111-4402 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 2 6 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา 
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา

เพื่อนํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ 

2. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
3. จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาใหมีสภาพพรอมใชงาน 
4. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาเพื่อนํามา

ประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร อานแบบ 
แยกแบบภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา เพื่อนํามาประกอบติดตั้งชิ้นสวน 
งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานรองเทาใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-4403 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถจัดเตรยีม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบยางและพอลิเมอร 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ

อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ 
2. จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา 
3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบยางและพอลิเมอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ จดัเตรียม ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร วิเคราะห
สมบัติทางเคมีและทดสอบยางและพอลิเมอร งานวัดและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานรองเทาให
เที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
 
3111-4404 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดระบบงาน ปรับตั้ง บํารุงรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เครื่องมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ 

2. วางแผน จัดระบบงาน ปรับตั้ง บํารุงรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เครื่องมืออุปกรณผลิต
ผลิตภัณฑรองเทา 

3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการวางแผนงาน การจัดการ การจัดเตรียม 
ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑ
ยางและพอลิเมอร วิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร งานวัดและตรวจผลิตภัณฑ
รองเทาใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยาง
ปลอดภัย 
 
3111-2501 ขาวและการสีขาว 3 (3) 
 
จดุประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการกระบวนการคาขาว 
2. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติของเมล็ดขาว 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบและแกปญหาการสีขาว 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและเทคนิคการทําความสะอาด  การกะเทาะเปลือกขาว  การขัดขาว 

และขัดเงา 
5. เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของคุณสมบัติเมล็ดขาวท่ีมีในประเทศไทย   
2. วางแผนการสีขาวอยางเปนระบบ 
3. จัดกลุมควบคุมคุณภาพในโรงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการของกระบวนการคาขาว  คุณสมบัติของเมล็ดขาว  ธุรกิจการสีขาวในประเทศ
ไทยคุณภาพขาวเปลือกกับการสีขาว  การทําความสะอาด  การกะเทาะเปลือก  การแยกแกลบ  การแยก
ขาวเปลือกออกจากขาวกลอง  การขัดขาว  การขัดเงา  การคัดขนาดเมล็ดขาว 
 
3111-2502 เคร่ืองมือทดสอบขาว 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการของเครื่องมือทดสอบขาว 
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือทดสอบขาวอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทาํงานที่ดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัดมีวินัยตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการการใชเครื่องมือทดสอบขาว 
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องมือทดสอบขาว 
3. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเครื่องทดสอบขาว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือทดสอบขาวในโรงสีขาว เครื่องอบขาวเปลือก เครื่องมือวัด
ความชื้นของขาวเปลือก  เครื่องวัดอัตราการไหลของขาว   เครื่องชั่งน้ําหนักขาว  เครื่องทดสอบการกะเทาะ
ขาวเปลือก   เครื่องทดสอบการคัดขนาดเมล็ดขาว    และเครื่องทดสอบการขัดขาว 
 
3111-2503 เคร่ืองจักรกลโรงสีขาว 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ใชในโรงสีขาว 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเครื่องมือตาง ๆ ในการสีขาว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัดมีวินัยตรงตอ

เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชในโรงสีขาว 
2. บริการและซอมบํารุงเครื่องจักรกลในโรงสีขาว 
3. วิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลที่ใชในโรงสีขาว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องจักรกลที่ใชในโรงสีขาว เครื่องทําความสะอาดขาวเปลือก เครื่อง
กะเทาะขาวเปลือก  เครื่องแยกหิน  เครื่องแยกขาวเปลือก  เครื่องขัดขาว เครื่องขัดมัน  เครื่องคัดเปอรเซ็นตขาว 
และเครื่องบรรจุภัณฑ 
 
3111-2504 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจหลักการทํางานของมอเตอร 
2. เพื่อใหสามารถตอวงจรมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
3. เพื่อใหเลือกวัสดุอุปกรณมาใชในการควบคุมมอเตอรชนิดตาง ๆ  
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานที่ดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับ 
2. เขาใจหลักการควบคุมการทํางานของมอเตอร 
3. วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนกับมอเตอร และอุปกรณควบคุมการทํางานของมอเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด โครงสราง สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรกระแสตรง  
มอเตอรกระแสสลับ  1  เฟส  และ  3  เฟส  การเริ่มเดินมอเตอร  การกลับทางหมุน  การตอวงจรขดลวดสปลิต  
เฟส  มอเตอรและมอเตอร  3  เฟส  ตอวงจรการเริ่มเดินและกลับทางหมุนมอเตอรไฟฟากระแสตรง และ
กระแสสลับ  1  เฟส  และ  3  เฟส  สัญลักษณท่ีใชในงานควบคุม  การเลือกขนาดสายไฟฟาและอุปกรณ
ปองกัน  อุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟา   การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
 
3111-2505 การบริหารโกดังและสงมอบผลิตภัณฑ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการเก็บขาวเปลือกในโกดังและไซโล 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการเก็บขาวสารในโกดังและไซโล 
3. เพื่อใหมีความเขาใจบรรจุภัณฑท่ีตลาดขาวตองการ 
4. เพื่อใหมีความเขาใจในการสงมอบขาวสารแกผูบริโภค 

มาตาฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเก็บขาวเปลือกและขาวสาร 
2. วิเคราะหบรรจุภัณฑท่ีตลาดขาวตองการ 
3. จัดการสงมอบผลิตภัณฑตรงตามความตองการของผูบริโภค 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ   การเก็บรักษาขาวเปลือก   การเก็บรักษาขาวสาร  โกดังเก็บขาวเปลือกกอนตากแหง
หรืออบแหง  โกดังเก็บขาวเปลือกที่ตากแหงหรืออบแหง  โกดังเก็บขาวสาร  การเก็บขาวเปลือกแบบไซโล  
บรรจุภัณฑ ท่ีตลาดตองการ  และขอตกลงการสงมอบผลิตภัณฑของผูผลิตกับผูบริโภค 
 
3111-2506 เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติการวัดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม วิเคราะหปรับเทียบ บํารุงรักษา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย  เปนขั้นตอน มีขบวนการคิดท่ีเปนไป

ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วัดในงานอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
2. ติดตั้งปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
3. ติดตั้งปรับแตงระบบเครื่องมือและอุปกรณในการวัดและควบคุม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการทํางานของเซนเซอร ทรานสดิวเซอรและการวัดของเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมใน การวัดความดัน  การไหล  อุณหภูมิ  ระดับความชื้น  ความถวงจําเพาะ  ความเปนกรดเปนดาง  
ความนําไฟฟาของแข็ง ของเหลว และกาซ  การวัดเชิงวิเคราะห เครื่องบันทึกคา  อุปกรณเชื่อมโยงเครื่องมือวัด
กับเครื่องควบคุมกระบวนการ   ตลอดจนการใชการปรับเทียบ  ตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณประกอบ 

 
3111-2507 งานบาํรุงรักษานิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษานิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานบํารุงรักษานิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอเวลาและ

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 
2. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 
3. ติดตั้งอุปกรณนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ     การบํารุงรักษานิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม    การติดตั้ง
อุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 
 
3111-2508 งานบริการเทคโนโลยีเคร่ืองกลตนกําลัง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหวัฏจักรของเครื่องกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ  ประหยัด มีวินัย ตรงตอ

เวลา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง 
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง 
3. วิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องกลตนกําลัง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานการบริการและบํารุงรักษาเทคโนโยลีเครื่องกลตนกําลังในงาน
อุตสาหกรรมประเภทเครื่องตนกําลังดีเซล  วิเคราะหวัฏจักรของเครื่องกลตนกําลัง  และการวัดสมรรถนะ 
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3111-2509 งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีทักษะในการบริการ  และบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ  ประหยัด มีวินัย ตรงตอ

เวลา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 
2. บริการ  ตรวจสอบ  และบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 
3. ติดตั้งอุปกรณระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    การบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม   การใชไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
การติดตั้ง  ตรวจสอบสภาพการใชงาน   และการบํารุงรักษาระบบไอน้ํา 
 
3111-2510 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบ  การซอมบํารุงไฟฟา  การจัดระบบขั้นตอน  การซอมบํารุง  
และรายงานผล 

2. เพื่อใหมีความสามารถซอมบํารุงระบบไฟฟา  เครื่องใชไฟฟา  และรายงานผล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิธีปฏิบัติการซอมบํารุงระบบไฟฟา 
2. วางแผนงานการซอมบํารุงระบบไฟฟา   เครื่องใชไฟฟาอยางเปนระบบ 
3. วิเคราะหปญหา  วางแผน  และแกปญหา  ตรวจซอมบํารุงรักษาตามแผนงานกําหนด 
4. สรุปรายงานผล  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การซอมบํารุงระบบไฟฟา  เครื่องใชไฟฟา  วิเคราะหปญหาตามตารางเวลา
ท่ีกําหนดจากคูมืออุปกรณ  หรือระยะเวลาการใชงาน  กําหนดแผนงาน งบประมาณ ดําเนินการ สรุปรายงานผล  
บันทึกขอมูล   และจัดเก็บเปนระบบ 
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3111-2511 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใช  และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานการใช   และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ  ประหยัด มีวินัย ตรงตอ

เวลา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใช   บํารุงรักษา  และตดิตั้งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
3. ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการทํางาน  การใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม   การ
ติดตั้งมอเตอรไฟฟา   เครื่องอัดอากาศ    เครื่องสุญญากาศ    เครื่องสูบ    เครื่องเชื่อม เครื่องกลึง   เครื่องไส   
และเครื่องกัด 
 
3111-2512 งานสรางอุปกรณจับยึดงานเครื่องมือกล 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ และสรางอุปกรณจับยึดสําหรับขึ้นรูปดวยเครื่องมือ
กล 

2. เพื่อใหสามารถสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล    ประกอบและตรวจวัด
ขนาด 

3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาขอผิดพลาด  และปรับแก 
4. เพื่อใหตระหนักถึงความปลอดภัย  ความรอบคอบ   ความสะอาด   การปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึด สําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล 
2. ออกแบบ   เขียนแบบอุปกรณจับยึดสําหรับขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล 
3. สรางอุปกรณจับยึดสําหรับ ข้ึนรูปดวยเครื่องมือกล 
4. วัดตรวจสอบ  วิเคราะหหาขอผิดพลาด และแกไขอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการออกแบบอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล   งาน    
ออกแบบและสรางชิ้นสวน  สวนประกอบชิ้นสวนและการตรวจวัดความถูกตองของอุปกรณ    การวิเคราะห
หาสาเหตุขอผิดพลาดและแกไขปรับปรุง 
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3111-2601 มันสําปะหลัง 2 (2) 
 (Cassava) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตและแกไขปญหาในการผลิตมันสําปะหลังตาม

หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตมันสําปะหลัง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ

รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิต ชนิดและพันธุ มันสําปะหลัง 
2. วางแผน จัดการการผลิตมันสําปะหลัง 
3. วิเคราะหกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสําคัญและประโยชน ชนิดและพันธุ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยาของมัน
สําปะหลัง    ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปลูกมันสําปะหลัง   การวิเคราะหตลาดและวาง
แผนการผลิตมันสําปะหลัง  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  คุณภาพมาตรฐานผลิตผลและ
ผลติภัณฑมันสําปะหลัง  ตลาดและการจําหนายมันสําปะหลัง 
 
3111-2602 ผลิตภัณฑแปรรูปจากมันสําปะหลัง 2 (4) 
 (Tapioca Products) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ หลักการแบงประเภท คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
2. วิเคราะห วางแผนกระบวนการผลิตและเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในงานแปรรูป/ผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังอยางเปนระบบ  มีความ

รับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
2. วางแผนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
3. ออกแบบ จําลองแบบ เครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑ 
4. วิเคราะหตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประเภทและชนิดของผลิตภัณฑแปรรูปจากมันสําปะหลัง 
องคประกอบและคุณสมบัติของมันสําปะหลังแปรรูป  กระบวนการ เครื่องมือและอุปกรณในการแปรรูปมัน
สําปะหลังเปนผลิตภัณฑ มันเสน มันอัดเม็ด ผงชูรส กาว สารความหวาน อาหารสําเร็จรูป อาหารสัตว 
แอลกอฮอล เอทานอล  การวิเคราะหคุณภาพและควบคุมคุณผลิตภัณฑมันสําปะหลัง การเก็บรักษา   การบรรจุ
ภัณฑ   การจดัจําหนาย    การจัดการสิ่งแวดลอม  
 
3111-2603 เคร่ืองกลตนกําลัง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องกลตนกําลัง เครื่องยนต มอเตอรไฟฟา เครื่อง
กําเนิดไอน้ํา 

2. เพื่อใหเลือกใช ติดตั้ง บํารุงรักษารวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยของเครื่องกลตนกําลัง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการทาํงาน ระบบควบคุมความปลอดภัยของเครื่องกลตนกําลัง เครื่องยนต มอเตอร

ไฟฟา เครื่องกําเนิดไอน้ํา 
2. เลือกใช ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง 
3. ตรวจสอบ ซอมและบํารุงรักษาชิ้นสวนและการทํางานของเครื่องกลตนกําลัง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและระบบควบคุมความปลอดภัยของเครื่องตนกําลัง 
เครื่องยนตดีเซล เครื่องยนตแกสโซลีน ระบบการระบายความรอน ระบบหลอลื่นและระบบเชื้อเพลิง มอเตอร
ไฟฟา และเครื่องกําเนิดไอน้ํา การเลือกใชเครื่องมือ และเครื่องมือพิเศษในการถอด ประกอบ ปรับแตง 
 
3111-2604 งานซอมบํารุงระบบไฟฟา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน การซอมบํารุงระบบไฟฟาในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหการเสียของระบบไฟฟาในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
3. ซอมบํารุงระบบไฟฟาในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการซอมบํารุงระบบไฟฟาในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
2. วางแผนงานการซอมบํารุงระบบไฟฟาในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
3. วิเคราะหปญหา  วางแผน  และแกปญหาการซอมบํารุงระบบไฟฟาในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 64 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและการซอมบํารุงระบบไฟฟาในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม  
การวิเคราะห การวางแผนการซอมบํารุง งบประมาณ ดําเนินการ สรุปรายงานผล  บันทึกขอมูล   และจัดเก็บ
เปนระบบ 
 
3111-2605 การบํารุงรักษานิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะการติดตั้งระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกส 
3. เพื่อใหมทัีกษะการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกส 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอเวลาและ

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกส 
2. ติดตั้งอุปกรณนิวเมติกส และไฮดรอลิกส 
3. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทาํงานระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม การติดตั้ง
อุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกส การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
 
3111-2606 งานปมและทอ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการหลักการทํางานของปมและทอในงานอุตสาหกรรม 
2. คํานวณอัตราไหล ความดันและกําลังงานที่ใชของปมและทอในงานอุตสาหกรรม 
3. ออกแบบและติดตั้งปมและทอในงานอุตสาหกรรม 
4. ซอมและบํารุงรักษาปมและทอในงานอุตสาหกรรม 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความรอบคอบและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการทํางาน ติดตั้งและซอมบํารุงปมและทอในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. ออกแบบและติดตั้งปมและทอในงานอุตสาหกรรม 
3. ซอมและบํารุงรักษาปมและทอในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การใชขอตอและวาลวตาง ๆ และการออกแบบ การติดตั้ง การ
ตรวจสอบ การซอมบํารุงปมและระบบทอในงานอุตสาหกรรม 
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3111-2701 โลจิสติกสและโซอุปทานเบื้องตน 3 (3) 
 (Fundamentals of Logistics and Supply Chain) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  การจัดการโลจิสติกส  และโซอุปทาน 
2. เพื่อใหมีความรู  ความสําคัญของระบบโลจิสติกสท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในกระบวนการทํางานของระบบโลจิสติกส 
2. วิเคราะหและจัดระบบของโลจิสติกสในระบบหวงโซอุปทาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเบื้องตน ความสําคัญของระบบโลจิ
สติกสและโซอุปทานตอระบบเศรษฐกิจและองคกร คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส  ความสําคัญ
ของการบริการลูกคา การจัดการพัสดุและสินคาคงคลัง การขนสง การบรรจุภัณฑ    และ การจัดซื้อ การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกสในการจัดการโซอุปทาน และแนวโนมของโลจิสติกสโลก 
 
3100-2702 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
 (Production Planning and Control) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดปริมาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสินคา 
2. ตัดสินใจ  พยากรณ  วางแผนการผลิต  และใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิต 
3. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต  วางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรต/ซีพีเอ็ม 
4. วางแผนความตองการวัสดุ  ควบคุมตนทุนการผลิต  และบริหารสินคาคงเหลือ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลักการกําหนดปริมาณการผลิต  การ
วางแผน  ระบบการผลิตสินคา  การตัดสินใจ  การพยากรณ  การวางแผนกําลังการผลิต  การวางแผนการผลิต
รวม    การใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ  การวางผังโรงงาน  การวางแผนผัง
กระบวนการผลิต  การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรต/ซีพีเอ็ม การวางแผนความตองการวัสดุ การ
ควบคุมตนทุนการผลิต  และการบริหารสินคาคงเหลือ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 66 ~

3111-2703 งานระบบขนสงสําหรับโลจิสติกส 3 (4)  
 (Logistics Transportation System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในระบบการกระจายสินคาจากโรงงาน 
2. เพื่อใหมีความเขาในในระบบการขนสงสินคาในโรงงาน 
3. เพื่อใหมีความเขาในในปจจัยท่ีมีผลกระทบกับระบบขนสงสินคาในโรงงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบกระจายสินคา 
2. วางแผนจัดระบบการขนสงสินคาในโรงงาน 
3. สามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบกับระบบขนสงสินคาในโรงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติระบบการขนสงโลจิสติกสในโรงงาน  ระบบการกระจายสินคาจากโรงงาน
ไป สูลูกคา  เชน  การขนสงทางบกทางทะเล และทางอากาศวิเคราะหปจจัยตาง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอระบบ
ขนสงและ   การไหวของสินคา   เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการศึกษาจากแบบจําลองและ
กรณีศึกษาจากหนวยงานจริง 
 
3111-2704 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 3 (4) 
 (Information System and Technology for Logistics)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานสําหรับโลจิสติกส 
2. เพื่อใหมีความเขาใจในการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
3. เพื่อใหเขาใจในระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบโลจิสติกส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
2. บํารุงรักษาระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
3. จัดการเกี่ยวกับขอมูลของระบบโลจิสติกส 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบโลจิสติกส     แนวคิดและโครงสรางการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห การออกแบบ การทดสอบ การนําไปใชงาน และการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ การรวบรวม ขอมูล (Data Capture) การกําหนดมาตรฐานสินคา (Barcode) การแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส (EDI) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนําการคาอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) มา
ใชในการจัดการโลจิสติกส 
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3111-2705 งานบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3 (4) 
 (Packaging System for Logistics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในระบบบรรจุภัณฑของระบบโลจิสติกส 
2. เพื่อใหมีความเขาใจในวัสดุท่ีนํามาใชในการบรรจุหีบหอ 
3. เพื่อใหมีความเขาในในการควบคุมสินคาในระบบหวงโซอุปทาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถปฏิบัติใบงานบรรจุภัณฑของระบบโลจิสติกส 
2. สามารถเลือกวัสดุท่ีนํามาใชในการบรรจุหีบหอไดอยางถูกตอง 
3. สามารถควบคุมบรรจุภัณฑได 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและปฏิบัติระบบบรรจุภัณฑ    หนาที่และความสําคัญของระบบบรรจุภัณฑ ใน

อุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุตางๆที่ใชในการบรรจุหีบหอ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหระบบ
บรรจุภัณฑ โดยเนนที่การเพิ่มมูลคา การนํากลับมาใชใหม และ การจัดการของเสียอยางเหมาะสม วิธีการ
จัดการและดําเนินการควบคุมสินคาสงกลับ หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆในโซอุปทาน 
 
3111-2706 งานระบบคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 3 (4) 
 (Warehouse and Distribution Center System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจในการบริหารสินคาคงคลัง 
2. เพื่อใหเขาใจในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา 
3. เพื่อใหเขาใจในการวางผังอาคารศูนยกระจายสินคา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดตั้งและบริหารงานคลังสินคา 
2. วิเคราะหวางแผนจัดตั้ง  วางผังและบริหารคลังสินคา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการบริหารจัดการสินคาคงคลัง  และการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาการเลือก  
ทําเลที่ตั้ง การวางผังอาคารคลังสินคา  และศูนยกระจายสินคา  การไหลของสินคา  เครือขายกระจายสินคา  
การพิจารณาปจจัยทางตนทุน  บทบาทและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบคลังสินคา  และศูนยกระจาย
สินคา  ในระบบหวงโซอุปทาน  โดยเนนศึกษาจากระบบจริง 
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3111-2707 กฎหมายการคาและพิธีการทางศุลกากร 3 (3) 
 (Trade and Custom Law) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูในกฎหมายการคาและพิธีทางศุลกากร 
2. เพื่อใหมีความรูในขอสัญญาซื้อขายสินคาและการบริการระหวางประเทศ 
3. เพื่อใหมีความรูในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎหมายการคาและพิธีทางศุลกากร 
2. เขาใจในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
3. รางตรวจสอบสัญญาการซื้อขายสินคาและบริการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงระบบและกลไกของระบบการคาและธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ ขอ
สัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินคา (EXPORT- IMPORT) และบริการระหวางประเทศ กฎเกณฑของ 
WTO, GATT     และ EU รวมทั้งกลุมเศรษฐกิจอื่นๆ เชน ASEAN, NAFTA, AFTA, APEC ศึกษาถึง 
INCOTERM 2000 เชน CIF,    FOB และระบบ LC รวมทั้งระบบภาษีและศุลกากรระหวางประเทศ 
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3111-2801 กระบวนการผลิตน้ํามันปาลม 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกรรมวิธีการผลิตน้ํามันปาลมแบบตางๆ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณภาพของน้ํามันปาลม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกรรมวิธีการผลิตน้ํามันปาลมแบบตางๆ 
2. เขาใจหลักการทํางานของระบบอุปกรณการผลิตน้ํามันปาลม 
3. วิเคราะหคุณภาพของน้ํามันปาลมเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตน้ํามันปาลมที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม  การ
ลําเลียงทะลายปาลม  การนึ่งปาลม การนวดปาลม  การแยกเมล็ดปาลม  การบีบอัดน้ํามันปาลม  การกรองและ
คัดแยกน้ํามัน  การจัดเก็บและการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันปาลม 
 
3111-2802 งานผลิตน้ํามันปาลม 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตน้ํามันปาลมในโรงงาน 
2. เพื่อใหสามารถดําเนินงานผลิตน้ํามันปาลมตามกระบวนการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตน้ํามันปาลมในโรงงาน 
2. ควบคุมและตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณในกระบวนการผลิตน้ํามัน

ปาลม 
3. ซอมและบํารุงรักษา เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักรและอุปกรณในกระบวนการผลิตน้ํามันปาลม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการของกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตน้ํามันปาลมในโรงงานอุตสาหกรรม 
การควบคุม การตรวจสอบ การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในระบบ การลําเลียงทะลายปาลม  
การนึ่งปาลม การนวดปาลม  การแยกเมล็ดปาลม  การบีบอัดน้ํามันปาลม  การกรองและคัดแยกน้ํามัน  การ
จัดเก็บและการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันปาลม  
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3111-2803 ไบโอเทคโนโลยี 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกรรมวิธีไบโอเทคโนโลยี 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชไบโอเทคโนโลยีกับงานอุตสาหกรรมได 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบ   ประหยัดและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกรรมวิธีไบโอเทคโนโลยี 
2. เขาใจหลักการของระบบอุปกรณในไบโอเทคโนโลยี 
3. เลือกใชไบโอเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงานอุสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของกรรมวิธีใบโอเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชกับงานอุตสาหกรรม  เชน ไบโอดีเซล  ไบโอ
แกส  ไบโอแมส  ไบโอไฟเบอร  หลักการทํางานของอุปกรณในระบบ  การเลือกใชและการคํานวณหา
ประสิทธิภาพของระบบ 
 
3111-2804 งานซอมบํารุงระบบขนถาย 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุงระบบขนถาย 
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือทดสอบ  และตรวจสภาพการทํางานของระบบขนถาย 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสาเหตุการขัดของของระบบขนถาย 
4. เพื่อใหสามารถซอมบํารุงรักษา  และแกไขปญหาระบบขนถาย 
5. เพื่อใหมีกจินิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการซอมบํารุงรักษาระบบขนถาย 
2. ทดสอบและตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบขนถาย 
3. วิเคราะหสาเหตุการขัดของของระบบขนถาย 
4. ซอมและบํารุงรักษา เปลี่ยนชิ้นสวนระบบขนถายใหคงสภาพการใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมระบบขนถาย  วิธีการและขั้นตอนการซอมบํารุงรักษา  การใช
เครื่องมือทดสอบ  วิเคราะหสภาพการซอมสรางเปลี่ยนชิ้นสวนของระบบขนถาย  การจัดเก็บขอมลู และจัดทํา
ทะเบียนประวัติการซอมระบบขนถายแบบตางๆ 
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3111-2901 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามปรัชญาโตโยตา 3 (5) 
 (Toyota Way in Human Resources Management) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในปรัชญาพื้นฐานของวิถีแหงโตโยตา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักการและวิถีแหงโตโยตา 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามวิถีแหงโตโยตา 
4. เพื่อใหเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามปรัชญาพื้นฐานแบบโต

โยตา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
2. วางแผนและพัฒนาการบรหิารงานทรัพยากรบุคคลตามวิถีแหงโตโยตา 
3. จัดทําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามปรัชญาพื้นฐานแบบโตโยตาไดครบวงจร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการบริหารทรัพยากรบุคคลตามวิถีแหง     โตโยตา  
การจัดโครงสรางองคการ  อัตรากําลังพล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตําแหนงงาน  เงื่อนไขและ
สภาพการจาง  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แรงงานสัมพันธ  การสื่อสาร  การควบคุมการขาด  ลา  มาสาย  การ
ใหรางวัล  และสุขภาพและอาชีวอนามัย 
 
3111-2902 การวิเคราะหและแกปญหาแบบโตโยตา 3 (5) 
 (Toyota Practical Problem Solving) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ และกระบวนการในการแกไขปญหาแบบโตโยตา 
2. เพื่อใหสามารถแกปญหาการผลิตไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพตาม

หลักการการแกปญหาแบบโตโยตา 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบและรักษาผลการดําเนินการแกปญหาตามหลักการการแกไขปญหา

แบบโตโยตา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการในการแกไขปญหาแบบโตโยตา 
2. วางแผนการแกไขปญหาตามกระบวนการในการแกไขปญหาแบบโตโยตา 
3. ดําเนินการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบผลการแกไขปญหา 
5. จัดทํามาตรฐานและกระบวนการ เพื่อรักษาสภาพหลังจากการแกไขปญหา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติตามกระบวนการในการแกไขปญหา  เกี่ยวกับการเลือกหัวขอปญหา  การสํารวจ
สภาพปจจุบัน  การตั้งเปาหมาย  การวิเคราะหหาสาเหตุ  การวางแผนการลงมือแกไข  การลงมือแกไข  การ
ตรวจสอบผล  และการรักษามาตรฐานและการรักษาสภาพหลังจากการแกไขปญหา  การวิเคราะหทางเลือก 
การปองกันความเสี่ยง โดยใชเครื่องมือ 7 Tools. และเครื่องมือทางสถิติเบื้องตน 
 
3111-2903 การบริหารตนทุนแบบโตโยตา 3 (5) 
 (Toyota Cost Management) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการบรหิารจัดการตนทุนแบบโตโยตา 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตโดยใชการบริหารตนทุนแบบโตโยตา 
3. เพื่อเสริมสรางแนวคิดและวิธีการลดตนทุนในการดําเนินงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการในการบริหารตนทุนแบบโตโยตา 
2. คํานวณตนทุนการผลิตโดยใชการบริหารตนทุนแบบโตโยตาเบื้องตน 
3. ขจัดความสูญเปลา (MUDA) โดยเทคนิคลดความสูญเปลาและลดคาใชจาย 
4. วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพงานตามหลักการบริหารตนทุนแบบโตโยตา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หลักการของการบริหารจัดการตนทุนการผลิตในแบบโต
โยตา รวมถึงเรียนรูวิธีการคํานวณตนทุนการผลิตเบื้องตนและวิธีการลดตนทุนและการควบคุมตนทุน การขจัด
ความสูญเปลาในกระบวนการผลิตเพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางมี
ประสิทธิผล 
 
3111-2904 ระบบจัดการผลิตแบบโตโยตาขั้นตน 3 5 
 (Basic Toyota Production System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานแนวคิดการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน 
2. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิธีการผลิตของระบบการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน 
3. เพื่อใหสามารถนําพื้นฐานแนวคิดและวิธีการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตนไปประยุกตใชปรับปรุง 

พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพรวมถึงดานความปลอดภัยในการทํางาน 



 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 73 ~

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการผลิตของระบบการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน 
2. นําแนวคิดและหลักการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน ไปประยุกตใชในองคกร 
3. กําหนดงานมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักวิธีการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน 
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตตามหลักแนวคิดและวิธีการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน สองเสาหลักของ
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเบื้องตน (ผลิตแบบทันเวลาพอด ีการหยุดอัตโนมัติ) ความสําคัญของการลดตนทุน 
แนวการปรับปรุง (Kaizen) ข้ันตอนการทํา KAIZEN แนวคิดเรื่องความสูญเปลา  (MUDA, MURA, MURI ) 
ตามแนวคิดของการผลิตแบบโตโยตา 
 
3111-2905 ระบบจัดการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง 3 5 
 (Advance Toyota Production System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานแนวคิดการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง 
2. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิธีการผลิตของระบบการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง 
3. เพื่อใหสามารถนําพื้นฐานแนวคิดและวิธีการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูงไปประยุกตใชปรับปรุง 

พฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพรวมถึงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิธีการผลิตของระบบการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง 
2. นําแนวคิดและหลักการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูงไปประยุกตใชในองคกร 
3. กําหนดงานมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักวิธีการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง 
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตตามหลักแนวคิดและวิธีการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง สองเสาหลักของ
ระบบการผลิตแบบโตโยตาขั้นสูง (ผลิตแบบทันเวลาพอดี, การหยุดอัตโนมัติ) พื้นฐานระบบคัมบัง (Kanban) 
แนวคิดการกําหนดงานมาตรฐาน (Standardize Work) ความหมาย ประเภทของงานมาตรฐาน และแนวทางการ
ปรับปรุง  การวิเคราะหการทํางานตามแบบการผลิตแบบโตโยตา 
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3111-2906 แนวคิดแบบไคเซ็นในการทํางาน 3 5 
 (Toyota Kaizen Initiatives) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาหลักการและแนวคิดแบบ KAIZEN กับการทํางาน 
2. เพื่อใหการนําเอกสารมาตรฐานการทํางานเปนการคนหาสิ่งผิดปกติ (MUDA, MURA, MURI) 

เมื่อทํา KAIZEN 
3. เพื่อประยุกตแนวคิด KAIZEN ไปใชใหเกิดประโยชนกับงานอื่น 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคิด KAIZEN กับการทํางานที่เปนมาตรฐาน 
2. วิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อหาแนวคิด KAIZEN 
3. ประยุกตการ KAIZEN ไปใชกับงานอื่น 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนของ KAIZEN และวิเคราะหการทํางานจากการทํางาน
จริงของพนักงาน การนําเอกสารมาตรฐานการทํางานไปใชในการอางอิง เพื่อใหเกิดกระบวนการคนพบ 
MUDA, MURA, MURI จัดทําเอกสารมาตรฐาน ใชหลักการ KAIZEN และประเมินผลหลังการทํา KAIZEN 
เพื่อปองกันผลกระทบตอตนทุน ความปลอดภัย คุณภาพและสิ่งแวดลอม 
 
3111-3001 ระบบผลิตไฟฟา 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการระบบผลติไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถเลือกและจัดเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมเดินเครื่องไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของวัฎจักรระบบการผลิตไฟฟาทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน 
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ  รหัส ขอมูล ตัวเลขในผังระบบผลิตไฟฟา 
3. เลือกขอมูลจากคูมือการผลิตเพื่อจะนําไปใชกับการเดินเครื่องระบบผลิตไฟฟา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาหลักการของระบบผลิตไฟฟาเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงกาซ  แปลความหมาย

ของสัญลักษณ  รหัส ขอมูล ตัวเลขในผังระบบผลิตไฟฟา เลือกและจัดเตรียมขอมูลจากคูมือการผลิตเพื่อเตรียม
เดินเครื่องไฟฟา 
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3111-3002 ควมคุมระบบผลิตไอน้ํา 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบผลิตไอน้ําสําหรับโรงไฟฟา 
2. เลือกและจัดเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมเดินเครื่องระบบผลิตไอน้ํา วงจรน้ํา ไอน้ํา   อุปกรณเผาไหม 

การเดินเครื่องและการปองกันหมอไอน้ําตามคูมือผูผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและการเลือกขอมูลเพื่อดําเนินการระบบผลิตไอน้ํา 
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ  รหัส ขอมูล ตัวเลขในผังระบบผลิตไอน้ํา 
3. คํานวณหาคาปริมาณของเชื้อเพลิงและอากาศ  คาความรอน และกาซที่เกิดจากการเผาไหม 
4. เลือกขอมูลตามคูมือผูผลิตนําไปใชกับการเดินเครื่องระบบผลิตไอน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบผลิตไอน้ํา วงจรน้ําและไอน้ํา   อุปกรณเผาไหม 

การเดินเครื่องและการปองกันหมอไอน้ํา  ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  สมบัตขิองเชื้อเพลิง การคํานวณคาการ
เผาไหม การเผาไหมในทางปฏิบัติ ทํางานตามรายละเอียด ขอกําหนดการทํางานของระบบหมอไอน้ําตามคูมือ
ผูผลิต 
 
3111-3003 ควบคุมระบบกังหันไอน้ํา 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบกังหันไอน้ําสําหรับโรงไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถเลือกและจัดเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมเดินเครื่องระบบกังหันไอน้ํา เครื่องมือวัด

ระบบกังหันไอน้ํา  และระบบปองกันตามคูมือผูผลิต 
3. เพื่อใหมีกจินิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและการเลือกขอมูลเพื่อดําเนินการระบบกังหันไอน้ํา 
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ  รหัส ขอมูล ตัวเลขในผังระบบกังหันไอน้ํา 
3. เดินเครื่องควบคุมระบบกังหันไอน้ํา ระบบปองกันและเครื่องมือวัดระบบกังหันไอน้ํา   
4. เลือกขอมูลตามคูมือผูผลิตนําไปใชกับการเดินเครื่องระบบกังหันไอน้ํา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบกังหันไอน้ํา ลักษณะโครงสรางและหลักการ

ทํางาน การเดินเครื่องควบคุมระบบกังหันไอน้ํา   ระบบปองกันและเครื่องมือวัดระบบกังหันไอน้ํา  ทํางานตาม
รายละเอียด ขอกําหนดการทํางานของระบบกังหันไอน้ําตามคูมือผูผลิต 
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3111-3004 ควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในโรงไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถเลือกและจัดเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในโรงไฟฟา 
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ  รหัส ขอมูล ตัวเลขของเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
3. เลือกขอมูลเพื่อนําไปใชในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา อาน แปล

ความหมายสัญลักษณ  รหัส ขอมูล ตัวเลขที่ใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา เลือก จัดเตรียมขอมูล
ตามคูมือผูผลิตเพื่อเตรียมเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
 
3111-3005 จัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ําในระบบผลิตไฟฟา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ําในระบบผลิตไฟฟา 
2.  เพื่อใหสามารถเลือก จัดเตรียมขอมูลเดินเครื่องจัดสงเชื้อเพลิงและระบบปรับสภาพน้ําในการ

ผลิตไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ํา 

ในการผลิตไฟฟา 
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ รหัส ขอมูล ตัวเลขที่ใชในระบบจัดการเชื้อเพลิงและ 

ปรับสภาพน้ํา 
3. เลือกขอมูลเพื่อนําไปใชในการเดินเครื่องลําเลียบเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ําในการผลิต

ไฟฟา ระบบการลําเลียงเชื้อเพลิง การปรับสภาพน้ํา อาน แปลความหมายสัญลักษณ  รหัส ขอมูล ตัวเลขที่ใช
กับระบบลําเลียงเชื้อเพลิง  ปรับสภาพน้ําตามคูมือผูผลิต 
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3111-3006 ควบคุมระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย 
2. เพื่อใหสามารถเลือกและจัดเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมเดินระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย 
2. แปลความหมายของสัญลักษณ  รหัส  ขอมูล  ตัวเลขในระบบกําจดักาซและน้ําเสีย 
3. เลือกขอมูลเพื่อจะนําไปใชกับการเดินเครื่องระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย ระบบกําจัดกาซซัลเฟอรได

ออกไซด ระบบเตรียมหินปูน ระบบแยกน้ําออกจากยิปซั่ม ระบบบําบัดน้ําเสีย แปลความหมายของสัญลักษณ  
รหัส ขอมูล  ตัวเลขในระบบกําจัดกาซและน้ําเสีย ตามคูมือผูผลิต 
 
3111-3007 เทคโนโลยีโรงไฟฟา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อให เขาใจหลักการระบบผลิตไฟฟาพลังความรอนรวม พลังงานหมุนเวียน พลังน้ํา  พลังงาน
นิวเคลียร 

2. เขียนผังโครงสรางการทํางานของระบบผลิตไฟฟาพลังความรอนรวม พลังงานหมุนเวียน พลังน้ํา    
พลังงานนิวเคลียร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัตงิานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนรวม พลังงานหมุนเวียน พลังงาน
น้ํา  พลังงาน นิวเคลียร 

2. เขียนผังโครงสรางการทํางานระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนรวม พลังงานหมุนเวียน 
พลังงานน้ํา  พลังงานนิวเคลียร 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและโครงสรางการทํางานของระบบผลิตไฟฟา พลังงานความรอนรวม พลังงาน

หมุนเวียน พลังงานน้ํา  พลังงานนิวเคลียร  
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3111-3008 เดินเครื่องโรงไฟฟาจําลอง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณควบคุม ระบบเฝาติดตามและแจงขอมูล
การ เดินเครื่อง ระบบแจงเตือนสิ่งผิดปกติจากการเดินเครื่อง  

2. เพื่อใหสามารถใชอุปกรณควบคุม ระบบเฝาติดตามและแจงขอมูลการเดินเครื่อง ระบบแจงเตือน
สิ่งผิดปกติจากการเดินเครื่อง  

3. เพื่อใหมีทักษะในการเดินเครื่อง ระบบผลิตไอน้ํา ระบบกังหันไอน้ํา ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา
และระบบผลิตไฟฟา และแกปญหาในสภาวะผิดปกต ิ

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเดินเครื่องโรงไฟฟาจําลอง   
2. เดินเครื่องระบบผลิตไอน้ํา  ระบบกังหันไอน้ํา  ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบบผลิตไฟฟา

ของโรงไฟฟาจําลอง  
3. แกปญหาในการเดินเครื่อง  ระบบผลิตไอน้ํา  ระบบกังหันไอน้ํา  ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาและ

ระบบผลิตไฟฟาในสภาวะผิดปกติลักษณะตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติและวิเคราะหปญหา การใชอุปกรณควบคุม ระบบเฝาติดตาม และแจงขอมูลการ
เดินเครื่อง ระบบแจงเตือนสิ่งผิดปกติจากการเดินเครื่อง ในระบบผลิตไอน้ํา ระบบกังหันไอน้ํา ระบบเครื่อง
กําเนิดไฟฟาและระบบผลิตไฟฟา และแกปญหาในสภาวะผิดปกติ 
 
3111-2909 เดินเครื่องโรงไฟฟา 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการปฏิบัติงานเดินเครื่องระบบผลิตไอน้ํา ระบบกังหันไอน้ํา ระบบเครื่อง
กําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา จัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ําตามคูมือผูผลิต 

2. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการเดินเครื่องระบบผลิตไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเดินเครื่องโรงไฟฟา โดยสรุปหลกัการจากการฝกปฏิบัติ 
2. เดินเครื่องระบบผลิตไอน้ํา ระบบกังหันไอน้ํา ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
3. จัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ําตามคูมือผูผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติงานเดินเครื่องระบบผลิตไอน้ํา ระบบกังหันไอน้ํา ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา

และอุปกรณไฟฟา จัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพน้ํา ระบบผลิตไฟฟาตามคูมือผูผลิต 
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3111–6001 โครงการ 4 (*) 
  (Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและนําเสนอโครงการ 
2. ออกแบบและสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ
โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ ใหเสร็จใน
เวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานให
คณะกรรมการประเมินผล 
 
3111–7001 ฝกงาน 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เพื่อใหสามารถควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพในระดับ

เทคนิค 
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี

วินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ 
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพีอิสระ หรือแหลงวิทยาการดานการ

ควบคุม ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค 
3. สรุป รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 80 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง ในสถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญดานการควบคุมงาน 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบรวมกันของ
ผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 


