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วิชาเรียนรวม / วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 
 

รายวิชากลุมปรับพ้ืนฐานรวม 
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3100-0105 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (3) 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (2) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (3) 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 

3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3) 
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
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3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
3100-0155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0156 ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
 
รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
3100-0601 เคมีท่ัวไป 4 (5) 
3100-0602 เคมีอินทรียท่ัวไป 4 (5) 
3100-0603 เคมีฟสิกสท่ัวไป 4 (5) 
3100-0604 เคมีวิเคราะหท่ัวไป 4 (5) 
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รายวิชากลุมปรับพื้นฐานรวม 
 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ การแปรรูปชิ้นงานโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลและแปรรูปช้ินงานโลหะในงาน

เทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปและงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
2. เลือก ปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลในงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ข้ึนรูป ประกอบและปรับชิ้นงานโลหะดวยเครือ่งมือ (Handtool) 

และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือท่ัวไป (Hand tools) เครื่องมือ
วัด เครื่องมือกล เครื่องมืองานโลหะแผน การรางแบบ (Lay out) งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับ
คมตัด งานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานย้ําหมุด งานปรับและประกอบ งานเคาะขึ้นรูป งานเชื่อมไฟฟา 
เชื่อมแกสรอยตอแบบตางๆ งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน 
 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ี

ซับซอนและแบบสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนสิัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ กระดาษและเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต 
3. เขียนภาพสองมิติภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน 
ตัวเลข ตัวอักษร มาตรสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบ
เบื้องตน การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตรสวน การบอกขนาด
มิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมท่ี 
1 และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอนและ
แบบสั่งงาน การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 
 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนกิสเบื้องตน 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การ
ใชเครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน 
การทํางานของเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน      
คาปาซิเตอร อินดักเตอร ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช 
ข้ัวตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย ลําโพง ไมโครโฟน  เครื่องมือกล  หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง  การใชเครื่องมือวัด
พื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส  มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และ
ออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
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3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงาน
ของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงานของวัสดุในงาน

อุตสาหกรรม 
2. จําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. จัดระบบการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุชนิด
ตางๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ท่ีมีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง 
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห  การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน 
 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงาน
ช้ินสวนเครื่องกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ
ช้ินงานตามมาตรฐาน 

3. เพื่อใหมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวดัและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบชิ้นงานตาม

มาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาท่ี การใชงาน และบํารุงรักษา 
เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล เวอร
เนียร-ดาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบลอก เกจวัด
เกลียว  บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว 
 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้งเครื่องยนต เครื่องมือกล 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้งเครื่องยนต เครือ่งมือกล 
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยท่ัวไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอด
ประกอบชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอด
ประกอบชิ้นสวนสงกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพุลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช คัป
ปลิง เบรก ความปลอดภัยเฉพาะงาน 
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3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
3. เพื่อใหสามารถเตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลน

ประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตัวตัวที 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
3. เตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลนประสานแผน

เหล็กกลา รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตางๆ  รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียน
แผนคลี่อยางงาย การข้ึนรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน 
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รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสถิตศาสตร  การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล  หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เกี่ยวกับสถิตศาสตร  และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา  มี
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย 
2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล 
4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต 
5. คํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวยเกี่ยวกับ  ระบบ
ของแรง  ชนิดของแรง  โมเมนตและแรงคูควบ  สมดุล  แผนภาพวัตถอุิสระ  โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน  แรงกระจาย  สถิตศาสตรของไหล  จุดศูนยถวงและเซนทรอยด  โมเมนตความเฉื่อย  และความเสียด
ทาน    การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 
 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิตศาสตรและหลักของพลังงานของไหล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับ       

ของไหล    มีความตระหนักถงึประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักสถิตศาสตรของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล 
2. คํานวณเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใชสมการการไหล 
4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอตรง ทอโคง และรอยตอ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคุณสมบัติของของไหล  ความหนืด  การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง  การหาแรงกระทํากับวัตถุท่ี
จม  แรงพยุง และแรงลอยตัว  สมการโมเมนตัมและพลังงาน  สมการการไหลตอเนื่อง  สมการการไหล
สม่ําเสมอ  การไหลในทอ  การไหลในทอโคง   การวัดอัตราการไหล 
 
3100-0105 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกลไก  การหาความเร็วและความเรงของกลไก
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและ
การคํานวณ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของ
กลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล   มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต
รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล 
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล 
3. หาระยะการเคลื่อนที่ของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
4. หาความเร็วของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 
5. หาความเรงของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล เชน สายพาน 
เชือก สลิง โซ เฟอง ฯลฯ  การเคลื่อนที่ของจุดและเสน  การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนหรอืกลไกเครื่องจักรกล  การ
หาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
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3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกล

และแบบไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 

และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม 
2. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล 
3. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟา 
4. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม 
5. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล 
6. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติก 

อปุกรณในระบบนิวเมติก เชน ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิว
เมติกและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและ
โซลินอยดวาลว  การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวเมติก 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก 
อุปกรณในระบบไฮครอลิก เชน น้ํามันไฮดรอลิก  ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน ฯลฯ  การเขียนผัง
วงจรไฮดรอลิก การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก 
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3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของ
วัสด ุ

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ช้ินสวนโครงสรางและเครื่องจกัรกล 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ
แกปญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสด ุ

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสด ุ
2. คํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอณุหภูมิและการตอกันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดย้ํา 
3. คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน 
4. คํานวณความแข็งแรงของเพลารับแรงและทอรก 
5. คํานวณความแข็งแรงของคานรับแรงและโมเมนตดัด 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮกุ  มอดุลัสความยืดหยุน  ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา  ความเคนในภาชนะความดัน  การบิดของเพลา  
ทฤษฎีของคาน  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด  ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน  การหาระยะแอน
ตัวของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่  พื้นฐานการรวมความเคน  การประยุกตความรูในงานอาชีพ 
 
3100-0108 ชิ้นสวนเครื่องกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและเลือกใชช้ินสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล และมีความ

ตระหนักถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการใชช้ินสวนเครื่องกล 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจชนิด หนาท่ี และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนตอยึดเชิงกลที่ใชหลักการของลิม่ 
3. คํานวณและเลือกใชเกลียว 
4. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนสงกําลัง 
5. คํานวณและเลือกใชตลับลูกปนและการหลอลื่น 
6. คํานวณและเลือกใชระบบงานสวมระบบไอเอสโอ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมท้ังการคาํนวณและ

เลือกใชในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุงทางเครื่องกล  เกี่ยวกับ  ช้ินสวนตอยึดท่ีใชหลักการของลิ่ม 
เชน  สลัก  ตัวเรียว ลิ่ม  สไปลน ฯลฯ  ช้ินสวนยึดประสานดวยเกลียว  ช้ินสวนสงกําลงั เชน  สปริง  เฟอง  
คลัตซ  สายพาน โซกําลัง  เพลา  รองลื่น ฯลฯ  ตลับลูกปนและการหลอลื่น  การคํานวณงานสวมระบบ
ไอเอสโอ 
 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลัง
เชิงกล 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมี

กิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนท่ี ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงถายกําลังเชิงกล 
2. คํานวณและทดสอบขบวนเฟอง เฟองและโซ และสายพาน 
3. คํานวณและทดสอบลูกเบี้ยว 
4. คํานวณและทดสอบคัปปลิง 
5. คํานวณและทดสอบระบบสงถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับ  การเคลื่อนที่  ความเร็ว  และความเรง ของ

ระบบสงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย  ขบวนเฟอง  เฟองและโซ  สายพาน  ลูกเบี้ยว  คัปปลิง  และระบบสง
ถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 
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3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนกัถึงการ

ประหยัดพลังงาน มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. คํานวณและทดสอบการนําความรอนของวัสด ุ
3. คํานวณและทดสอบการพาความรอนของวัสด ุ
4. คํานวณและทดสอบการแผรังสีของวัสด ุ

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการสงถายความรอนโดยการนําความรอน  การพาความรอน  การแผรังสีความรอน  การนํา

ความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ  การพาความรอนแบบอิสระ  การพาความ
รอนแบบบังคับ  การแผรังสคีวามรอน  การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา  อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน 
 
3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึง

ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร 
3. วิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแกสอุดมคติ  

กฎของอุณหพลศาสตร  สเกลอุณหภูมิ  พลงังาน  ระบบควบคุม  เอนทัลป (enthalpy)  เอนโทรป (entropy)  
กระบวนการ  วัฎจักรและวัฎจกัรทวน  วัฎจักรกําลังเบื้องตน  วัฎจักรเครือ่งอดัอากาศ 
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3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับวัสดุศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพ

และความประหยัด มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก. 
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. ปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ รวมท้ังการปองกันการกัดกรอนของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดอุุตสาหกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ  ทาง

กล และทางเคมีของโลหะ  การปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ  การกัดกรอนในโลหะและการ
ปองกัน   คุณสมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม  วัสดุสงัเคราะห  ระบบและสัญลักษณของวัสดุตาม
มาตรฐานนิยม เชน ISO, JIS, DIN, BS, AISI,  มอก. ฯลฯ 

 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง  การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจ

นิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. จัดเตรียมช้ินทดสอบความแข็ง 
3. ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของโลหะ 
4. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคของโลหะ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี และทางกลของโลหะ  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียด  อะตอมของอนุภาค  โครงสรางโมเลกุล  โครงสรางอสัณฐาน  โครงสรางผลกึ   ระบบโครงสราง
ผลึก  ดัชนีมิลเลอร  ทิศทางและระนาบในผลึก  ขอบกพรองในผลึก  การเปลี่ยนรูปของโลหะ  การคืนตัวการ
เกิดผลึกใหม  การเติบโต (grain growth) โลหะผสม  กระบวนการแข็งตัวของโลหะ  โครงสรางจากการแข็งตัว
ของงานหลอ  เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ  สองธาตุ และสามธาตุ  การปรบัปรุงพัฒนา และควบคุม
โครงสรางของโลหะชนิดตางๆ เหล็กหลอ  โลหะที่ไมใชเหล็ก   และโลหะผสม    ปฏิบัติการเตรียมช้ินทดสอบ
ความแข็ง   การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหัพาค 
 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกบั ความเคน การบิด  

การดัด การรับแรงกระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัยและมีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย 
2. ทดสอบคุณสมบัติการรับความเคนของวัสดุ ประกอบดวย  การดึง  การอัด และการเฉือน 
3. ทดสอบคุณสมบัติการบิดและการดัดของวัสดุ 
4. ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกของวัสดุ 
5. ทดสอบแบบไมทําลายโดยรังสีเอ็กซและอัลทราโซนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง  การอัด  การเฉือน  

การบิด  การดัด  การกระแทก  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย 
 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชกรรมวธิีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เลือกใชกรรมวธิีการผลิตไดเหมาะสมกับชิ้นงาน 
3. ปรับปรุงลักษณะของชิ้นงานใหเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, mechanical working, electrical 

machining, chemical machining, และ metal cutting โดยเนนถึงหลักการทาํงานของเครื่องจักร ท่ีใชในการผลิต
แตละกรรมวิธี  ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธ ี
 
3100-0116  การขนถายวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการขนถายวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขา

อาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและจัดระบบงานใชมีประสิทธิภาพ มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการขนถายวัสดุและนํากฎเกณฑไปใชกับระบบขนถายวัสด ุ
2. วางผังและออกแบบระบบขนถายวัสดุตามกระบวนการผลิต  
3. เลือกใชระบบขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย  

องคประกอบ  ประโยชน และกฎเกณฑ   การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบการขนถายวัสดุ เชน ระบบการขนถาย
วัสดุแบบตอเนื่อง  ระบบสายพาน  สกรูขนถาย  ระบบขนถายดวยน้ําหนกัตัวเอง  ระบบขนถายดวยแรงเขยา  
ระบบขนถายดวยนิวเมติกส  ระบบขนถายวัสดุท่ีไมใชรางอุปกรณชวยขนสง  โกดัง และสโตร 
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3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบปริมาณและเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล 
2. เพื่อใหสามารถวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัด

และอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มคีวามตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักเบื้องตนในการวัดและสอบเทยีบในงานมาตรวิทยา 
2. หาคาสถิติในงานมาตรวิทยาเบื้องตน 
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงมิติ 
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงกล 
5. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงมิต ิ
6. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติท่ัวไปในงานงานวิศวกรรม 
7. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงกล 
8. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกลทั่วไปในงานงานวิศวกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม   บทบาทและ

ความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 
ISO 14000  และ HACCP     หลักการวัด   มาตรฐาน   ระบบของการวัด   ปริมาณและหนวย   นิยามศัพทมาตร
วิทยา   วิธีการวัด   คาความผิดพลาดในการวัด  การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ  การหาคาความไมแนนอน 
(uncertainty)  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ  การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ  
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัดเชิงมิติ เชน  แทนระดับ  เวอรเนียร   ไมโครมิเตอร   เกจหนาปด  เกจ บล็อก   
เครื่องมือวัดมุม   เปนตน    เครื่องมือวัดเชิงกล เชน  เครื่องช่ัง  เครื่องวัดแรงและทอรก มาตรความดัน  มาตรอัตรา
การไหล เปนตน   สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและ
เครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใชท่ัวไปในงานวิศวกรรม    การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
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3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ 
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย 
3. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนภายใตภาระความลา 
4. คํานวณและออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว 
5. คํานวณและออกแบบลิ่ม สลัก  ตัวเรียว  เพลา  สปริง  และสกรูสงกําลัง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ     ทฤษฎีความเสียหาย    และ

ความลา   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  รอยตอดวยหมุดย้าํและสลักเกลียว  ลิ่ม สลัก ตัวเรียว 
เพลา สปริง และสกรูสงกําลัง  การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล 
 
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมคิวบคุม การชักตัวอยางเพือ่การยอมรับสินคา และ

ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรางแบบหรือฟอรมในการเกบ็ขอมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ 
2. เลือกใชแผนภมูิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต 
3. วางแผนการชกัตัวอยางแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลผลิต 
4. จัดตั้งกลุมบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องตนซึ่ง

เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ  ขอมูลจากงานผลิต  การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมคิวบคุม การวางแผน
การชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000  การวางแผน และนโยบาย
ในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ  การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ 
(TQC)  
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3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถกําหนดเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในงานอุตสาหกรรม ตาม

พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดความปลอดภัยและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานและขอกําหนดของกฎหมาย 
2. ระบุสาเหตุและดําเนินการปองกันโรคจากการทํางานอาชีพ 
3. ดําเนินการปองกันอันตรายและปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ 
4. จัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  สาเหตุและมาตรการ  ปองกัน

โรคจากการประกอบอาชีพ  สาเหตุและมาตรการปองกันอบัุติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ  อันตรายและการ
ปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับ การสั่นสะเทือน  เสียง  แสงสวาง  การแผรงัสี  อุณหภูมิ  ไฟฟา 
และสารเคมี  นโยบายความปลอดภัย  เทคนิคการจัดการความปลอดภัย  การฝกอบรมคนงานใหม  เครื่อง
ปองกันอันตราย    การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตางๆ  การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย  การจัด
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน  สุขาภิบาล  สุขอนามัย  การตรวจรางกาย   การปฐมพยาบาล   หลักการทั่วไปใน
การชวยเหลอืผูประสบเหตุ   พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม   เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจพื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัย บุคลากร 

การควบคุมคุณภาพ การประเมินราคา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการจัดการอุตสาหกรรม 
2. เขาใจหลักการบริหารบุคลากร การควบคุมคุณภาพ การประเมินราคา 
3. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต 
4. ระบุแนวทางบริหารความปลอดภัย 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาพื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม การลงทุน การคาดคะเน   
การเงิน การจดัซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องตนใน การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผงัโรงงาน  
กระบวนการผลิต  เครื่องจักรและอุปกรณชวยงาน  อุปกรณขนยายวัสดุ  การจัดเก็บวัสดุ และการบํารุงรักษา 
หลักการเบื้องตนในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ    การ
ควบคุมบัญชี  การคิดราคางาน 
 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทนุและการดําเนินการในทาง
อุตสาหกรรม    

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุน
อุตสาหกรรม 

3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปจจัยการผลิต กระบวนการผลติ และการตลาด 
3. กําหนดแนวทางการศึกษาปญหาและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 
4. ระบุแนวทางแกไขปญหาเพื่อการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตออุตสาหกรรม   การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม   

นโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม     มาตรการสงเสริมการลงทุน       แหลงเงินทุน  ความตองการและ
เศรษฐทรัพยการผลิต  ปจจัยการผลิต รายได  ดอกเบี้ย  ระบบเศรษฐกิจ  การคิดตนทุนการผลิต  กฎหมาย
แรงงาน  การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ    อุตสาหกรรม 
 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการครองชีพ 
2. เพื่อใหสามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน 
2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางาน 
3. วัดผลงานและประเมินงานในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน   การลดสวนของ

งานและเวลาที่ไรประสิทธิภาพ   การศึกษาการทํางาน   สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน  การ
เคลื่อนไหว และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร-เครื่องมอื กับผูปฏิบัติการ  วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน 
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน  การวัดผลงาน   การศึกษางาน  เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร  การใชเวลา
มาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจดานบุคลิกภาพ  สุขภาพจิต  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม 
2. ระบุความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพ สุขภาพจิต  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
3. วัดผลงานและประเมินทัศนคติและความพอใจ ความคับของใจในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเรื่องราวของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพ สุขภาพจิต  
สภาพแวดลอมในการทํางาน อุบัติเหตุและความปลอดภัย ทัศนคติและความพอใจในงาน ความคับของใจ 
สภาพของการทํางาน คาจาง และการวัดผลงาน 
 
3100-0156 ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักหลักธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหกรณีศึกษาการจัดการงานบุคคล การเงิน และหรือการตลาดตามหลักธุรกิจ 
3. วิเคราะหตนทุนการผลิต และการจําหนายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ธุรกิจเพือ่การอุตสาหกรรม ชนิดของอุตสาหกรรม การเริ่มกิจการอุตสาหกรรม การลงทุน 
แหลงเงินทนุและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ระบบภาษีอุตสาหกรรม 
 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

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

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลกัการกําหนดปริมาณการผลิต การ

วางแผนระบบผลิตสินคา   การตัดสินใจ   การพยากรณ   การวางแผนกําลังการผลิต   การวางแผนการผลติรวม   
การใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ   การวางผังโรงงาน   การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต   การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอม็   การวางแผนความตองการวัสดุ   การควบคุม
ตนทุนการผลิต  และการบริหารสินคาคงเหลือ 
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3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 
2. เพื่อใหมีความสามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ  ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ให

ไดมาตรฐาน และพัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม มีกจินิสัยในการทํางานดวยความ

รอบคอบและปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 
2. จัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานอาชพีในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
3. พัฒนาสภาพการทํางานในสถานีงานใหมั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร 
4. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องจักรใหมั่นใจวาปลอดภัย 
5. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟาใหมั่นใจวาปลอดภยั 
6. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีและสิ่งแวดลอมใหมัน่ใจวาปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม  มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  เกี่ยวกับ  เครื่องจักร  
ไฟฟา  ภาวะแวดลอม     สารเคมี    และสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย    บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ  หลักการพัฒนาสภาพการทํางานใน
สถานที่ทํางานที่อาจประสบอันตราย   การสํารวจเพือ่คนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวดั เชน เครื่องวดัแสง
สวาง เครื่องวัดระดับเสียง เปนตน  การประเมินอันตรายจากการสํารวจทีพ่บหรืออาจเกดิข้ึน  การดําเนินการ
ควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภยั และเทคนิคไวส 
(WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises)  โดยจดักิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ณ สถานีงานและในโรงงาน ประกอบดวย การจัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทํางาน  
การปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานนีงานที่มั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร    การสํารวจ  การ
ประเมินอันตราย และการปรับปรุงสภาพการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร  ไฟฟา  สารเคมี  และสิ่งแวดลอม ท่ี
มั่นใจวาปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการ

บริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาต ิ
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร

มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา 
2. เก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและเก็บรักษาตัวอยางน้าํกอนการวิเคราะห 
3. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําทางกายภาพและทางเคมีและรายงานผล 
4. ดําเนินกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยวิธทีางกายภาพและทาง

เคมี 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา  การเตรียมเครื่องมือ  สารเคมีและสารละลาย  การเก็บ
ตัวอยางน้ํา  การเก็บรักษา  และวิเคราะห   หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรอง 
และการทําใหแหง   การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปรมิาตร และโดยการเปรียบเทียบสี  การตรวจสอบ
คาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา (เชน อุณหภูมิ ความขุน สี กลิ่น รส ความนําไฟฟาของน้ํา ฯลฯ) การ
ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางเคมีของน้ํา (เชน พีเอช สภาพกรดสภาพดาง บีโอดี ซีโอดี ปริมาณสารปนเปอนใน
น้ํา ฯลฯ)  กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน การเติม
อากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํา
กระดาง การฆาเชื้อโรค การขจดัของแข็งละลายน้ํา เปนตน 
 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Microbiology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทของจุลินทรยีและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียและฟนฟูวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับจุลชีววทิยาสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ศึกษาพฤติกรรมและควบคุมจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
2. ศึกษาจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหารและอตุสาหกรรม 
3. ดําเนินการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากของเสียโดยวิธีชีวภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของจลุินทรีย   การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน   การเพาะเลี้ยง

จุลินทรียและอาหารเลี้ยงเชื้อ   การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย   การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย เชน 
แบคทีเรีย  รา  สาหราย  โพรโทซัว  สัตวขนาดเล็กในน้ํา ฯลฯ   การควบคุมจุลินทรีย  ทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ   จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา   การตรวจวัดคุณภาพน้าํดาน
สุขาภิบาล   การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน 3 (3) 
  (Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรและการเคลื่อนที่ของของไหล  
2. เพื่อใหสามารถหาปริมาณและอัตราการไหลในทอน้ําท้ิง หาขนาดทอและปมสําหรับระบบน้ําเสีย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต

และมลพิษจากการเผาไหม 
6. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกลศาสตรของไหลซึ่งเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
2. คํานวณปริมาณน้ําท้ิงและอัตราการไหลของน้ําท้ิงในทอและในรางเปด 
3. คํานวณหาขนาดทอและปมสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
4. เขาใจหลักอุณหพลศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ 
5. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม 
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คําอธิบายรายวชิา 
กลศาสตรของไหล ศึกษาและปฏิบัติการสถิตศาสตรของไหลเกี่ยวกับ สมบัติของของไหลและหลักสถิต

ศาสตรของไหล  ความดันและเฮด  แรงสถิตบนผิวและการลอยตัว  การเคลื่อนที่ของของไหล  ประเภทของการ
ไหลและสมการความตอเนื่อง  พลังงานในการไหล  แรงและโมเมนตัมในการไหล  การไหลในทอและในราง
เปด 

อุณหพลศาสตร ศึกษาและปฏิบัติการอุณหพลศาสตรเกียวกบั  รูปแบบของพลังงาน  การสมดุลพลังงาน  
สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ  วัฏจักรของแก็ส  เอนโทรป กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร  วัฏจักร
กาํลังของแก็สและวัฏจักรผันกลับ  การผสมของแกส  ปฏิกิรยิาเคมีและการเผาไหม  สมรรถนะของเครื่องยนต  
และการแกปญหามลพิษเนื่องจากการเผาไหม  
 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
  (Wastewater Treatment and Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหน้ําท้ิงและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําท้ิง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วัดปริมาณและเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
3. ควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการบําบัดและกําจัดสลัดจในระบบน้ําเสีย  
5. บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียตามแผนงานบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัปริมาณน้ํา  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําท้ิงจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําท้ิงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําท้ิงตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน  เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบ
ข้ันสุดทาย  การกําจัดสลัดจและน้ําซึ่งผานการบําบัด  การนํากลับมาใชประโยชน  การบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 



 

รายวิชาเรียนรวม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

~ 27 ~

3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
  (Air Pollution Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ

สิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามมาตรฐานกําหนด 
2. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานกําหนด 
3. ควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
4. ควบคุมมลพิษทางอากาศโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ  

แผนการเก็บตัวอยางและตรวจวัด  ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ  จุดตรวจวัดและชักตัวอยาง  
เครื่องมือและอปุกรณตรวจวัดฝุนหนัก  อนภุาคแขวนลอย  กาซและฝนกรด  การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาก
ยานยนต  เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย  การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดจาก
เครื่องยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง  การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร  การเก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวยอปุกรณตรวจสอบอนุภาคและกาซจากปลองโรงงาน  
การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดอนุภาคมลพษิ โดยใชไซโคลน เครื่องเกบ็แบบเปยก และการตกตะกอนดวย
ไฟฟาสถิต  การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอปุกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ  การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรม 
 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทอืน 2 (3) 
  (Noise and Vibration Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
2. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต 
3. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากการกอสราง 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิดและ

ผลกระทบของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยาน
ยนต อุตสาหกรรม และการกอสราง  
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสยี 2 (4) 
  (Hazardous Waste Management) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการแกไขปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. เพื่อใหสามารถจัดการกากของเสียและสารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช

ประโยชนจากกากของเสีย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุปญหาและแนวทางแกไขมลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. ควบคุมการจัดการสารอันตรายที่มั่นใจวาปลอดภัย 
3. ควบคุมการจัดการกากของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนาํกลับมาใชประโยชน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัการสารอันตรายและกากของเสีย  ปญหามลพิษ  ชนิดและแหลงกําเนิด  

ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข  ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม  ภาระงานของการจัดการ  กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  การกําเนิดกากของเสยี  
การขนถาย  การจัดถังรองรับและกรรมวิธี  การถายโอนและการขนสงกากของเสีย  การกําจัดกากของเสียจนถึง
ข้ันสุดทาย   เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพือ่นํากลับมาใชประโยชน 

 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
  (Clean Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริการ 
2. เพื่อใหสามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคืการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถงึคุณภาพ การอนุรักษ

พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วางแผนและจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
2. ประเมินโอกาสเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
3. ศึกษาความเปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด 
4. ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการสําหรับการผลิตและการบริการ 
5. ประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสะอาด  บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและการลด

มลพิษ  การนําทรัพยากรกลบัมาใชใหม  การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม  หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยสีะอาดทั้งเบื้องตนและโดยละเอียด  การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยสีะอาด  เทคโนโลยีสะอาดกบัแหลงพลังงาน เชน พลังงานจาก
ฟอสซิล พลังงานรังสีอาทิตยทางตรงและทางออม พลังงานใหม ฯลฯ  หลักการประหยัดพลังงาน   การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ  เทคนิคการประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยัง่ยืน 
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รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
 
3100-0601 เคมีทั่วไป 4 (5) 

(General Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะ
เคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชคุณสมบัติคอลิเกตีพ  
การไทเทรตกรด-เบส  และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบ  ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ 
สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. คํานวณการเตรียมสารและเตรียมสาร 
3. เลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติการ 
4. ทดสอบหาองคประกอบของสารในของผสมและสารละลาย 
5. ทดสอบหาน้ําหนักโมเลกุลของสารโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ 
6. ทดสอบและคํานวณสารดวยเทคนิคการไทเทรต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพนัธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตาราง

ธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย  กรด-เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาองคประกอบของ
สารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนักโมเลกลุโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ เทคนิคการ
ไทเทรต การสะเทินระหวางกรด-เบส 

 
3100-0602 เคมีอินทรยีทั่วไป 4 (5) 

(General Organic Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอนิทรียได 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของ

สารอินทรียท่ีสาํคัญ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติท่ีสําคัญของสารอินทรีย 
2. สกัดสารอินทรยีดวยตัวทําละลายอินทรีย ใชเทคนิคการรีฟลกัซ และการกลั่น 
3. แยกสารอินทรยี ดวยวิธโีครมาโตรกราฟได 
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคการตกผลึก และการกลั่น 
5. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรียโดยวธิีการหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว และโครมาโตกราฟ 
6. ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จดุเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธท่ีสําคัญ 
 
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 4 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกลุ และเคมีเชิงไฟฟา 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว อุณหพล
ศาสตรทางเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกลุ เคมีเชิงไฟฟา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโคร
โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 

2. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว 
3. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีอุณหพลศาสตรทางเคมี 
4. ทดสอบกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารตามทฤษฎีจลนศาสตรทางเคมี 
5. สรางแผนผังวฏัภาคของสารองคประกอบเดียว สององคประกอบ และสามองคประกอบ 
6. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา 
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารแมคโครโมเลกุล 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี

จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติของสาร
ตามทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมีจลนศาสตรทางเคมี  สมดุลวฏัภาค  
สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 
 
3100-0604 เคมีวิเคราะหทั่วไป 4 (5) 

(Analytical Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการวิเคราะหคุณสมบัติของสาร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการวิเคราะหทางเคมีท้ังทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2 วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครในสารเคมีอนินทรียตัวอยาง 
3 วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรทางเคมีในสารตัวอยาง 
4 วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง 
5 จัดการขอมูลและประมวลผล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครและการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก และโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวย
เครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการ
วิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ 
 


