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ค าน า 
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีแนวทางและจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงใหม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และ  
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเสียสละ มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  
เพ่ือการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี  
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์
และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหาร
จัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ในการท างาน  
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 เอกสารฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตาม “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” 
และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ 
การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา คณาจารย์  การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร การที่จะน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25581971101983 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Technology Program in Petroleum Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  ทล.บ. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Technology (Petroleum Technology)  
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Tech. (Petroleum Technology) 
 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปฏิบัติการ 
  5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
   ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
  5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุง
จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558) เริ่มด าเนินการใช้
หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม 
   ครั้งที ่6/2562  วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
   ครั้งที่ 4/2563  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม 
   ครั้งที ่180-8/2562  วันที่ 27 กันยายน 2562 
   ครั้งที่ 188-5/2563  วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการขุดเจาะในงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
  2 ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
  3 ผู้ปฏิบัติงานด้านปิโตรเคมี 
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัดคุมทางด้านปิโตรเลียม 
  5 ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบ ารุงทางด้านปิโตรเลียม 
  6 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมพลังงาน 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเรจ็การศกึษา สถาบันการศึกษา 

1 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์
1 8415 0006X XX X 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
1 6401 0011X XX X 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3 นางณปภัช คงฤทธิ ์
1 9099 0023X XX X 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

4 นางสาวนภารัตน์  
เกษตรสมบูรณ ์
1 9099 0009X XX X 

อาจารย ์ M.Sc. (Petroleum Geochemistry), 
2557 
วท.ม. (ธรณีวิทยา), 2555 
วท.บ. (เทคโนโลยีปโิตรเคมี), 2552 

Newcastle University, 
England 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

5 นายณัฐวุฒิ สภุารตัน ์
1 1017 0006X XX X 

อาจารย ์ วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการ 
พลังงาน), 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ ดังนี้ 
    1) นายจักรพงษ ์จิตต์จ านงค ์: บริษัทเซ้าเทอร์น เซฟตี้ จ ากัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
    2) นางสาวจุฑามาศ จันโททัย : ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของ ปตท. ส ารวจและ 
     ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  อ.เมือง จ.สงขลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจ 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น พบว่าประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ า
ของการกระจายรายได้ หรือปัญหาของรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศค่อนข้างต่ า ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศรายได้ปานกลางให้ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น โดยต้องมี  
การพัฒนาทักษะความสามารถของก าลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้พร้อม
สู่การปรับตัวของโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งกลุ่ม
พลังงานเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 
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โดยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิตและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะ 20 ปี  
   อุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยสามารถขยับเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2579 อีกทั้งแผนการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งมีความต้องการให้รัฐบาลมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51 ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งท าให้ประเทศมีความต้องการในการจัดหาแหล่งพลังงานให้ เพียงพอต่อ
ความต้องการในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่รัฐบาลได้ท าการเปิดประมูลสัมปทานแหล่ง
ผลิตปิโตรเลียม ส่งผลท าให้ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีความต้องการก าลังคนที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง
จ านวนมาก เนื่องจากบุคลากรในสายวิชาช่างอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดงานส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
   ตามแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมในโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยรวม ต่างก็ได้รับผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดน โดยขาดความรู้ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันใน
การกลั่นกรองที่ดี ได้ส่งผลกระทบต่อระบบคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมการด ารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมไทยให้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย โดยเน้นการมีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพก าลังคนภายในประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ประกอบกับ "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) ซึ่งประเทศไทย 
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้นได้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอ านวยความสะดวก
ด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ อีกหลายด้าน  
ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เร่งด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมจากต่างประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต  
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการ
ควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือก าลังคนให้มีความพร้อมต่อตลาดงานในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตในสังคมยุค 4.0 ซึ่งในปัจจุบันสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยการ
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ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะก าลังคนและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการของก าลังคน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน มุ่งเน้น
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาในระบบสหกิจ
ศึกษาไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้าง
บุคลากรภายในท้องถิ่นให้มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พร้อมต่อการรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีการจัดท าหลักสูตรปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซึ่งเป็นหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนใน
กลุ่มพลังงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปีของประเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม เพ่ือให้เกิด
ความรู้และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่
พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้และท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพา
เทคโนโลยีของตนเอง และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 
 นอกจากนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมยังมีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย ทั้งการร่วมมือ
ทางวิชาการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ รวมไปถึงการจัดท าบันทึกความตกลงร่วมกันทางวิชาการ
เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนเฉพาะทางปิโตรเลียมและความรู้ต่าง ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์
และร่วมมือจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีหลากหลายแห่ง เช่น ศูนย์เศรษฐพัฒน์ 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด บริษัทเอ็กเธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทฮัลลิเบอร์ตัน 
เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ จ ากัด บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
บริษัท ไทยโพลีอะซิทัล จ ากัด บริษัท เอ็กซ์โปร โอเวอร์ซี อิงค์ จ ากัด เป็นต้น 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   การพัฒนาการศึกษาในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการส่งเสริมการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ 
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถ
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และให้การบริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงส่งเสริมการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น  
   รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข กลุ่มวิชาพลเมืองดี 
วิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเปิดสอนโดย
สาขาศึกษาท่ัวไป 
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 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
   การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทน
จากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
พร้อมเข้าสู่นานาชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งจ าเป็นต่อการเติบโต และเป็นตัวช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติเรื่องราคา
น้ ามันในตลาดโลกและต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส่งผลกระทบต่อวิถี
การด ารงชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนในกลุ่มพลังงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ระยะ 20 ปีของประเทศท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญคือ “ยึดถือคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ได้มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม และในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคน
ของประเทศในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใน
สังคม” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  จากนโยบายทางด้านการจัดหาและการใช้พลังงานในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของแหล่งผลิตปิโตรเลียม และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
การยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนทั้งในด้านของ
องค์ความรู้เพ่ือยกระดับความสามารถทางฝีมือ ทักษะอาชีพ และทัศนคติที่ดี รวมถึงเร่งสร้างก าลังคนเพ่ือ
ทดแทนแรงงานที่ก าลังขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์ที่รัฐบาลได้ท าการเปิดประมูลสัมปทานแหล่งผลิต
ปิโตรเลียม และยังมีความต้องการในการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ และช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่พร้อมไปด้วยองค์ความรู้ ความสามารถทางฝีมือ ทักษะปฏิบัติ และ
รวมถึงทัศนคติที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และ
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเสียสละ 
  1.3.2 มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพ่ือ
การประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
  1.3.3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  1.3.4 คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  1.3.5 มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็น
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน 
  1.3.6 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 



มคอ.2 

9 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมให้มีมาตรฐาน เป็นไป
ตามที่ สกอ. ก าหนด 

1. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร 
(มคอ.7) 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

2.1 รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

3. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมตี่อคุณภาพ
หลักสตูร 

3.1 รายงานผลการส ารวจระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสตูรไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

2. แผนการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  

1. ส่งเสรมิให้มีการบรูณาการ
ระหว่าง งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  
การบริการวิชาการ และการเรียน
การสอน 

1.1 จ านวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมทีไ่ด้บรูณาการกับการบริการ
วิชาการ และ/หรือการเรียนการสอน  
อยา่งน้อย 1 เรื่อง/ปี 

3. แผนงานการพัฒนาบุคลากร 1. ปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ 
ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสตูรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการ
สอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้
และผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย ์

1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน 
 

2. ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิ่มพนู
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
ให้การสนับสนุน ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ์

2.1 อาจารย์ทุกคนต้องมีการได้รบัการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวชิาการ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน 
 

3. สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
ท าวิจัย 

3.1 อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัยไม่น้อยกว่า 
1 เรื่อง/คน/ป ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
 

4. สนับสนุนให้อาจารย์จัดท า
ผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการ
มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

4.1 อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

5. พัฒนาศักยภาพในด้านคุณวุฒิ
ของอาจารย์ประจ า 

5.1 อาจารย์มีคณุวุฒิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของอาจารย์ทั้งหมดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

6. สนับสนุนให้บุคลากรสนับสนุน
การเรยีนการสอนไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอ 

6.1 จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียน
การสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. แผนงานด้านการพัฒนา
นักศึกษา 

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการ 
และทักษะวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่งาน 

1.1 จ านวนรางวัลหรือ ผลงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง ชมเชยจาก
การประกวดแข่งขัน อย่างน้อย 1 รางวัล/ปี  

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ 
หรือภาคอุตสาหกรรมทีม่ี
ประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ 
มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา 

2.1 หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ 
หรือภาคอุตสาหกรรมทีม่ีประสบการณ์
ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรหรือ
อาจารย์พิเศษอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
 

3. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมให้
นักศึกษาได้เรียนรูจ้ากสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

3.1 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมอย่างน้อยปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. จัดหลักสตูรให้นักศึกษาไดฝ้ึก
ภาคปฏิบตัิจนมีทักษะปฏิบัติที่ด ี

4.1 จ านวนช่ัวโมงการฝึกภาคปฏบิัติของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 960 ช่ัวโมง โดยใน
หลักสตูรมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งท่ี 1 ฝึกไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมงใน
สถานประกอบการ เช่น สถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการขุดเจาะในงาน
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม ดา้นการซ่อม
บ ารุงทางด้านปิโตรเลียม ด้านระบบ
ควบคุมและเครื่องมือวัดคุมทางด้าน
ปิโตรเลียม ด้านกระบวนการผลติ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
  ครั้งท่ี 2 ฝึกไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมงใน

สถานประกอบการด้านทักษะปฏบิัติที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานท่ี
เกี่ยวข้องกับด้านการขุดเจาะในงาน
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม ดา้นการซ่อม
บ ารุงทางด้านปิโตรเลียม ด้านระบบ
ควบคุมและเครื่องมือวัดคุมทางด้าน
ปิโตรเลียม ด้านกระบวนการผลติ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

5. แผนงานบริการวิชาการแกส่ังคม
และชุมชน 

1. ส่งเสรมิและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและช้ีน า
สังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชนเฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ
คุณธรรม 

2.1 มีโครงการให้บริการทางวิชาการ
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 

6. อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อม
เพื่อการเรยีนรู้ และโรงปฏิบัติงาน 
ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์เครื่องมือ
อุปกรณ ์ส าหรับโรงปฏิบตัิงาน และ
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
โดยมีจ านวนอุปกรณ์และครุภณัฑเ์พิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อป ี
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาส าหรับ
การสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
   ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ หรือเทียบเท่า โดยวิธีเทียบโอนผล
การเรียน 
   2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
    - โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
    - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
    - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  1) นักศึกษาอาจมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
และการใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวและรายวิชาที่ต่อเนื่อง 

2) นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1) จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เกี่ยวกับภาษาอังกฤษส าหรับ
ปิโตรเลียม และการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นการปรับทั้งพ้ืนฐานรายวิชาและการปรับตัวของ
นักศึกษาใหม่ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2) ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนและการปรับตัว 
แก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

   
  2.5.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
3 - - 20 20 20 
4 - - - 20 20 

รวม - - 20 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ , 

         2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. รายรับเงินรายได้      
   1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

2,400,000 4,800,000 8,800,000 12,800,000 12,800,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 110 160 160 

รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

         ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 80,000 บาท/คน/ปี 
         ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 320,000 บาท 
         หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

- - - - - 

2. งบด าเนินงาน (ตอบแทน/ใช้สอย 
/วัสดุ) 

300,000 600,000 1,100,000 1,600,000 1,600,000 

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ) 

300,000 600,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000 

4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ/ทุนการศึกษา) 

100,000 200,000 400,000 600,000 600,000 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษา/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

1,500,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 

รวม 2,200,000 3,400,000 5,700,000 8,200,000 8,200,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 110 160 160 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 73,333 56,667 51,818 51,250 51,250 
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    2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2551 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  7  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 
   2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

     2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
             และวิทยาศาสตร์ 
     2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

  
12  หน่วยกิต 

 
18  หน่วยกิต 

   2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
     2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
             กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
     2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 

  
 

36  หน่วยกิต 
7  หน่วยกิต 

   2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
   2.4 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการ

การเรียนรู้ร่วมการท างาน 
 10  หน่วยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
       1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 

ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า 

 
  7 หน่วยกิต 
 

 00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

 00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 

 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

 00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

 00-011-010 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) 

 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

 00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

 00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 
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 00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

 00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

3(2-2-5) 

 00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

 00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

    
 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 

ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 

 
 00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 

Ethics for Human Beings 
3(3-0-6) 

 00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality Development 

3(3-0-6) 

 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

 00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) 

 00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) 

 00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 

 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 
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 00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

   
 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า 

 
12 หน่วยกิต 
 

 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ    
English Conversation 

3(2-2-5) 

 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   

Man and Literature 
3(3-0-6) 

 00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

 00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Life Long Learning 

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-035-003 

 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

 00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Life Long Learning 

3(2-2-5) 
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 00-035-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-008 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

    
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

Technology and Innovation  
3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use  
3(2-2-5) 

 00-046-002 
 

ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

 00-046-003 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) 

 00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics  

3(2-2-5) 

 00-046-005 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) 

 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) 

 00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

 00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

 00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

 00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
   2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
   14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
    Petroleum Chemistry   
   14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
    Petroleum Chemistry Laboratory  
   14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
    Introduction to Petroleum Industry  
   14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(0-4-2) 
    Practice in Petroleum Industry   
   14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
    Physics in Petroleum Industry  
   14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
    Physics in Petroleum Industry Laboratory  
   14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 2(2-0-4) 
    Thermofluids  
   14-211-208 ปฏิบัติการของไหลอุณหภาพ 1(0-2-1) 
    Thermofluids Laboratory  
      
   2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี จ านวน 18 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
   14-212-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
    Industrial Technology Fundamentals   
   14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
    Practice in Industrial Technology  
   14-212-103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
    Safety and Occupational Health  
   14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1(0-2-1) 
    Practice in Safety and Occupational Health  
   14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
    Industrial Materials  
   14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) 
    Information Technology and Computer Science  
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   14-212-307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 
    Information Technology and Computer Science Laboratory 
   14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
    Industrial Management  
   14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 
2(2-0-4) 

    Personal Development and Petroleum 
Technology Training 

 

   14-212-410 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

1(0-2-1) 

    Practice in Personal Development and Petroleum 
Technology Training 

 

      
   2.2 วิชาเฉพาะด้าน    
   2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

        กลุ่มวิชาชีพบังคับ      
 

จ านวน 
 

36 
 

หน่วยกิต 
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้    
   กลุ่มวิชาปิโตรเลียม    
   14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 1(1-0-2) 
    Technical Drawing  
   14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค 2(0-4-2) 
    Practice in Technical Drawing  
   14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
    Geology and Exploration for Petroleum  
   14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ 3(3-0-6) 
    Drilling Technology  
   14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
    Petroleum Processing  
   14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 3(3-0-6) 
    Refinery Technology  
   14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(2-0-4) 
    Corrosion and Prevention  
   14-213-317 ปฏิบัติการกัดกร่อนและการป้องกัน 1(0-2-1) 
    Practice in Corrosion and Prevention  
   14-213-318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
    Research Methodology for Petroleum Technology  



มคอ.2 

23 
 

   14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
    Petroleum Industrial Chemistry  
   14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1(0-2-1) 
    Seminar in Petroleum Technology  
   14-213-321 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน 3(3-0-6) 
    Enhanced Oil Recovery  
      
   กลุ่มวิชาวัดคุมและมาตรวิทยา  
   14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  1(1-0-2) 
    Electrical Instruments and Measurements  
   14-214-112 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  1(0-2-1) 
    Practice in Electrical Instruments and Measurements 
   14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 1(1-0-2) 
    Sensors and Transducers  
   14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 1(0-2-1) 
    Practice in Sensors and Transducers  
   14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
    Electronic Control System in Petroleum Industries  
   14-214-316 ปฏิบัติการระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
1(0-2-1) 

    Practice in Electronic Control Systems in 
Petroleum Industry  

 

      
   กลุ่มวิชาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
   14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
    Safety in Petroleum Industry  
   14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
    Safety Practice in Petroleum Industry  
      
   2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน จ านวน 7 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
   14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
    Preparation for Petroleum Technology Project  
   14-213-212 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(0-9-0) 
    Project in Petroleum Technology I  
   14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 3(0-9-0) 
    Project in Petroleum Technology II  
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   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
   กลุ่มวิชาปิโตรเลียม  
   14-213-001 แร่และหิน 3(3-0-6) 
    Minerals and Rocks  
   14-213-002 การส ารวจและวิเคราะห์ถ่านหิน 3(3-0-6) 
    Coal Exploration and Analysis  
   14-213-003 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 3(3-0-6) 
    Petroleum Fuels and Combustion  
   14-213-004 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
    Industrial Catalysts  

 

   14-213-005 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
    Polymer Science and Technology  
      
   กลุ่มวิชาวัดคุมและมาตรวิทยา  
   14-214-001 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 1(1-0-2) 
    Hydraulics and Pneumatics  
   14-214-002 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 2(0-4-2) 
    Practice in Hydraulics and Pneumatics  
   14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 1(1-0-2) 
    Pumps and Compressors  
   14-214-004 ปฏิบัติการปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 2(0-4-2) 
    Practice in Pumps and Compressors  
   14-214-005 การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
    Petroleum Machinery Operation and Control  
   14-214-006 ปฏิบัติการใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 2(0-4-2) 
    Practice in Petroleum Machinery Operation and 

Control 
 

   14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
    Petroleum Instrumentation  
   14-214-008 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
    Practice in Petroleum Instrumentation  
   14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
    Machinery Maintenance for Petroleum  
   14-214-010 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 

Practice in Petroleum Machinery Maintenance 
2(0-4-2) 
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   กลุ่มวิชาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
   14-215-001  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
    Industrial Safety Management  

 

 

   14-215-002 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
ทางอาชีวอนามัย 

3(3-0-6) 

    Occupational Health Risk Assessment and Risk 
Management 

 

   14-215-003 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 

3(3-0-6) 

    Environmental Technology and Safety in 
Petrochemical Industries 

 

   14-215-004 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
    Petroleum Environmental Management  
   14-215-005 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
    Clean Technology  
   14-215-006 การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
    Sustainable Industrial Operation Management  
   14-215-007 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    Energy and Environmental Management  
   14-215-008 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    Environmental Impact Assessment  
      
   กลุ่มวิชาพลังงานทดแทน   
   14-216-001 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 3(3-0-6) 
    Bioenergy and Biomass  
   14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 3(3-0-6) 
    Biodiesel Manufacturing Process  
   14-216-003 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 3(3-0-6) 
    Solar Energy and Applications  
   14-216-004 เทคโนโลยีกังหันลม 3(3-0-6) 
    Wind Turbine Technology  
   14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
    Renewable Energy Technology  
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   2.4 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณา
การการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

จ านวน 10 หน่วยกิต 

   ให้ศึกษา 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
   14-213-213 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
    Preparation for Internship and Cooperative 

Education  
 

   14-213-214 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(320) 
    Internship in Petroleum Technology I  
   และให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2  
   ทางเลือกที่ 1  
   14-213-423 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 6(640) 
    Internship in Petroleum Technology II  
   ทางเลือกที่ 2  
   14-213-424 สหกิจศึกษา 6(640) 
    Cooperative Education  
        
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                               ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
             นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(0-4-2) 
14-212-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
14-212-103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1(0-2-1) 
14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 1(1-0-2) 
14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค 2(0-4-2) 
14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม  3(3-0-6) 
 รวม 21  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ 3(3-0-6) 
14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 1(1-0-2) 
14-214-112 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 1(0-2-1) 
14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 1(1-0-2) 
14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 1(0-2-1) 
14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
 รวม 21  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 2(2-0-4) 
14-211-208 ปฏิบัติการของไหลอุณหภาพ 1(0-2-1) 
14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 รวม 22  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-212 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(0-9-0) 
14-213-213 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม 19  หน่วยกิต 

 
ภาคฤดูร้อน  
14-213-214 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(320) 
 รวม 3  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 3(T-P-E) 
14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) 
14-212-307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 
14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 3(3-0-6) 
14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(2-0-4) 
14-213-317 ปฏิบัติการกัดกร่อนและการป้องกัน 1(0-2-1) 
14-213-318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 1(T-P-E) 
14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1(0-2-1) 
14-213-321 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน 3(3-0-6) 
14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
14-214-316 ปฏิบัติการระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (6) 3(T-P-E) 
 รวม 16  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 (แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-212-410 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 
1(0-2-1) 

14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 3(0-9-0) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (7) 3(T-P-E) 
 รวม 15  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
14-213-423 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 6(640) 
 รวม 6  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 (แผนการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน) 
ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-212-410 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 
1(0-2-1) 

14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2  3(0-9-0) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (7) 3(T-P-E) 
 รวม 15  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
14-213-424 สหกิจศึกษา 6(640) 
 รวม 6  หน่วยกิต 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
  00 คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  14 คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
  0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
  1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
  2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
  3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  4 คือ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
  1 คือ รายวิชาพลศึกษา  
  2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์  
  3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์  
  4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
  5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
  6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
  7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
  8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
  0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได้  
  1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
  2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 2  
  3 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 3  
  4 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 4  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
 V หมายถึง สาขา   
  2 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชายอ่ย  
  10 คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
   11 คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   12 คือ กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
   13 คือ กลุ่มวิชาปิโตรเลียม 
   14 คือ กลุ่มวิชาวัดคุมและมาตรวิทยา 
   15 คือ กลุ่มวิชาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม 
   16 คือ กลุ่มวิชาพลังงานทดแทน 
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา หรือระดับการศึกษา 
  0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในชั้นปีใดก็ได้ 
  1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 
  2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2 
  3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3 
  4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
    
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
 C(T-P-E) 
  C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
  E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและการฝึกงานวิชาชีพ ให้ก าหนดชั่วโมงภายในวงเล็บ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

00-011-001   ฟุตบอล 
Football 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตบอล  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอล   
การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in football; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of football; organizing and arranging football competition. 

  
00-011-002 ว่ายน้ า 

Swimming 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ า  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาว่ายน้ า   
การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in swimming; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of swimming; organizing and arranging swimming competition. 
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00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน  ลักษณะและรูปแบบ
ของดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ  องค์ประกอบของ 
การลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั้ง และการกะเวลา   
การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา  ดุลยภาพระหว่างการ 
การท างานของกล้ามเนื้อและหัวใจ  กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in standard and Latin dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances; footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes. 

  
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการ เน้นจักรยานเพ่ือความเพลิดเพลินและ 
จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย  
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับ 
การเบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับขี่ลู่เดี่ยว  การขับขี่
อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับข่ีเป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและ 
การบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills; braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike mechanisms 
and bike maintenance. 
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00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล   
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา 
บาสเกตบอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in basketball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of basketball; organizing and arranging basketball competition. 

  
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาตะกร้อ   
การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in takraw; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of takraw; organizing and arranging takraw competition. 
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00-011-007   แบดมินตัน 
Badminton 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน   
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
แบดมินตัน  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in badminton; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of badminton; organizing and arranging badminton competition. 

  
00-011-008 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล   
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา 
วอลเลย์บอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in volleyball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of volleyball; organizing and arranging volleyball competition. 
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00-011-009 ฟุตซอล 
Futsal 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตซอล  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตซอล   
การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in futsal; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of futsal; organizing and arranging futsal competition. 

  
00-011-010 เทนนิส 

Tennis 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาเทนนิส  ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
เทนนิส  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in tennis; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of tennis; organizing and arranging tennis competition. 
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00-011-011   กอล์ฟ 
Golf 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการเล่น
กอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้ไม้กอล์ฟที่เหมาะสม  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ต าแหน่งล าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและกรณี
พิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit from 
golf; golf swing; how to choose the correct golf clubs; proper grips, stance, 
and alignment; stroke production for putting, short and long game; hitting 
special shots; rules and etiquettes of golf. 

  
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงามของ
มนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงามและ
สุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทยและ 
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing art, 
and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health cares; 
Thai etiquette and peaceful co-existence. 
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00-012-002   ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและรูปแบบของ
ดนตรีตะวันตก  ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ทักษะในการอ่านภาษาดนตรี  การฝึกหัด
และเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง การเล่น
และแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
Western music, Thai music and folk music; music reading skills; individual 
practice and performing a particular instrument; playing techniques; 
ensemble playing; recital and performance of a variety forms of music. 
 

00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
ไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน   
การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in  
a family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community. 
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00-013-002   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์และ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการ  
กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การบริหารรายได้ รายจ่ายและภาระหนี้สิน   
การเงินและการธนาคาร  กลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; economics for entrepreneurs; financial planning process; 
income, expenditure, and debt management; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations. 

  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                              
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ  พระราชกรณียกิจและโครงการ
พัฒนาที่ส าคัญ  ความหมาย หลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การน าไปประยุกต์ใช้  มูลนิธิโครงการหลวง  หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ   
The life and work of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; royal 
guidances of His Majesty the King in various occasions; distinctive royal 
duties and royal development projects; meaning, principle, concept, and 
goal of the philosophy of sustainable development and its applications; 
the Royal project foundation of Thailand; principle and concept of the 
King’s philosophy of sufficiency economy; applications of the King’s 
philosophy for livings. 
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00-018-002   อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยมของมนุษย์  คุณค่าทางสุนทรียภาพ
เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม  
ความตลกขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทางคุณธรรมและคุณค่าทาง
ปัญญาของงานศิลปะ  การพัฒนาและการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; aesthetic 
experience development and judgment; culture and art interaction. 

  
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

Health Promotion and Exercise 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ภาพรวมของการสร้างเสริมสุขภาพ  องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  สุขภาพกับชีวิต  หลักการและวิธีการออกก าลังกาย เกมส์ กีฬา และ 
การพักผ่อนหย่อนใจ  การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพ
เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ  ยาและสารเสพติด  การวางแผนและการประเมิน
สุขภาพ  การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายและการกีฬา  การพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
Overview of health promotion; physical fitness components; physical and 
mental health; health and life; principles and methods of physical fitness, 
games, sport, and recreation; exercise and sport for heath; health 
problems involving with food and nutrition; drugs and addictions; health 
promotion planning and evaluation; exercise and sport program design; 
health promotion development at the local and national level. 
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00-018-004   ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการ  การจัดการความปลอดภัย
และความเสี่ยง 
Knowledge and skills for recreation leadership; roles of leader in 
interpersonal and organizational communication; motivation theories and 
group dynamics; preparation for outdoor activities and trips; recreation 
management; safety and risk management. 

  
00-018-005   สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ประวัติและแนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ  การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ  คุณประโยชน์ 
ที่ได้จากการท าสมาธิ  ความรู้พ้ืนฐาน รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของการท าสมาธิ   
การรับรู้ อารมณ์ และการปรับแนวคิด  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิ ความเครียด และ
สุขภาพ  การบริกรรมและการท าสมาธิ  การฝึกสมาธิและการเจริญสติ  การวางท่า 
ที่เหมาะสม เทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิเพ่ือน าทางไปสู่การรู้แจ้ง  
การฝึกสมาธิในชีวิตประจ าวัน เพื่อความสุขของร่างกาย จิต และวิญญาณ 
History and concepts of meditation; types of meditation; meditation 
benefits; basic knowledge, patterns, methods, and steps of meditation; 
feelings, emotion and proper mind set; the relation of meditation, stress, 
and health; recitation and meditation; mindfulness and meditation; proper 
meditation postures, breathing and relaxation techniques; meditation on 
the path to enlightenment; meditation practice in everyday life for a 
happy body mind and soul. 
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00-022-001   จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 
Ethics for Human Beings 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์  ค าถามและปัญหาในทางจริยปรัชญา  
ระดับชั้นการพัฒนาจริยธรรม  การก าหนดเกณฑ์ความผิด-ถูก ชั่ว-ดี  การไตร่ตรองและ
การแก้ปัญหาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีที่มีบทบาทเก่ียวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรม  โมเดล 7 ขั้นตอนในการตัดสินใจทางจริยธรรม   
ปัญหาเชิงคุณธรรม ค าถามทางจริยธรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรม ในสังคมปัจจุบัน 
Introduction to ethical theories; questions and problems in moral 
philosophy; stages of moral development; the standards of right and 
wrong; analyzing and solving moral dilemmas; cultures, traditions and 
their roles in ethical behavior; 7 step model for ethical decision-making; 
moral problems, ethical questions, and ethical behavior in contemporary 
society. 

  
00-022-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์   
บทบาทของการสื่อสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้าง
มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ   
การพัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; role of communication in interpersonal relationship; self-
improvement to create relationship within organization and society; 
principles of personality development; interpersonal interaction skills 
development; social manners and recreational activities. 
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00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 
วิชาบังคับก่อน:- 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 

ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  แนวคิดและลักษณะของบุคลิกภาพ  
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทักษะชีวิตและทักษะความเชื่อส่วนตน   
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  บทบาทของความคิดเชิงบวกในการสร้างความสุข
และความเป็นอยู่ที่ดี  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์   
เทคนิคของการสร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
Meaning and importance of human relations; concepts and 
characteristics of personality, beliefs, attitudes, and behaviors; life skills 
and self-belief skills; leadership and teamwork; the power of positive 
thinking to improve well-beings and happiness; psychological theories in 
developing human relations in life and work; skill-building techniques in 
attitude creation of human relations; influential factors and related 
problems of human life. 

  
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 

Life Style Enhancement 
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการออกก าลังกาย โภชนาการ 
สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ  และสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต สุขภาพ 
และความผาสุข  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; the role of exercise, nutrition, 
society, economy, spirituality, and environment in lifestyle, health and 
well-being; life skills of public mind development; sufficiency economy 
and folk wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning 
for sustainable development. 
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00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

การเชื่อม่ันในตัวเองและการจูงใจผู้อื่น  การเรียนรู้ที่จะผิดพลาดหรือผิดพลาดที่จะ
เรียนรู้  การยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์  การแสดงความขอบคุณ   
การมองโลกในแง่ดี  การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลอื่น  การเชื่อมต่อระหว่างร่างกาย
และจิตใจ  การท าตนเองให้เป็นที่รู้จัก  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวคิด 
Self-confidence and influence others; learning to fail or failing to learn; 
recognizing the values of human beings; expressing gratitude; optimism; 
building relationships with others; mind-body connection; being known 
by others; changing behavior and thoughts. 

  
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 

Psychology in Working  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาร่วมสมัย  พฤติกรรม และกระบวนการทางจิตในเชิง
ชีวภาพและสังคม  องค์การและระบบการท างานในองค์การ  ทฤษฎีองค์การ   
ทฤษฎีผู้น า  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการท างานเป็นทีม  การบริหารเวลา   
แรงจูงใจในการท างาน  การจัดการความเครียด  หลักการทางจิตวิทยาเชิงบวกและ 
การท างานอย่างมีความสุข 
Introduction to the basic concepts within contemporary psychology, 
biological and social aspects of behavior and mental process; 
organization and work systems; organization theories; leadership theories; 
conflict resolution and teamwork skills; time management; motivation in 
working; stress management; principles of positive psychology and 
happiness at work. 
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00-022-007   ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

บทบาทของผู้น าและภาวะผู้น า  คุณลักษณะและความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณภาพงาน  เทคนิคและกลยุทธ์ในการท างานเป็นทีม  แนวทางและเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
Roles of leaders and leadership; characteristics and responsibility for 
enhance work quality; techniques and strategies for successful teamwork; 
guidelines and techniques of modern management with information 
technology; organizational management in accordance with current 
situations. 

  
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม   
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  หน้าที่ของ
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต้านทุจริต  จิตสาธารณะและจิตส านึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; human 
rights; recognition of diversity and difference; social responsibility; 
equality and self-reliance; discerning of self interest and public interest; 
intolerance and ashamed to involve in corruption; civic duty and 
responsibility for anti-corruption; public mind and moral consciousness of 
citizen by learning and practicing good manners. 
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00-023-002   สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตยและรูปแบบ 
การปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และอุดมการณ์ 
ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหา
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms of 
government; democratic government; political concepts, theories, and 
ideology; political institutions and processes; supporting factors and 
obstacles to social and political changes. 

  
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 

Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความแตกต่างระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมืองและสังคม  เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  การพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาท 
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวัฒนธรรมไทย 
The difference between Western and Eastern civilizations; prehistoric Thai 
civilization and ancient empires; political and social, economic conditions 
from Sukhothai period to the present; country development according to 
global trends; globalization influences to changing Thai cultural patterns. 
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00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนาและ
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์และหัตถกรรม  นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 
Thai ethnic origin; Thai society, economy and government; religions and 
Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts and handicrafts; 
Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk culture and wisdom; 
relationship between Thailand and neighboring countries in political, 
social and economic aspects. 

  
00-023-005   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Laws 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 

ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ   
ระบบศาลยุติธรรม  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  กฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องรู้  ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
กฎหมายเฉพาะเรื่อง และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
Categories of law; international law and Thai legal systems; court system; 
constitutional law and administrative law; laws and acts everyone should 
be aware of; public law, civil law, criminal code, civil and commercial 
code, consumer protection law, real estate law, special law and other 
laws related to everyday life. 
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00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท่ีโดดเด่น  ลักษณะพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล   
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาคม  การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยกันเอง  
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือในภูมิภาค  บทบาทของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอ่ืน 
History, sociology, and anthropology of Southeast Asia; cultural diversity, 
religious, and the prominent traditions; landforms, natural resources, and 
environment; modernization and globalization; economic systems and 
community development; intra-regional trade, trade facilitation and 
regional cooperation; roles of Southeast Asia on other regions. 

  
00-023-007   ชุมชนศึกษา 

Community Studies  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

แนวคิด เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
และสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะห์ชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการ
พัฒนาชุมชน  
Concepts, techniques, methods, and tools used in community studies; 
processes of community studies involving the physical environment, 
history, economy, society, politics, culture, and public health; community 
analysis; community planning; launching a successful community 
development project. 
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00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ คติ
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิมและ
ไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของ 
ชาวใต้ในยุคปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
Identity of the Southerner; indigenous language, dialects, culture and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk entertainment; 
the conservation of southern traditions in contemporary contexts; field 
studies and cultural activities. 

  
00-034-001   มนุษย์กับวรรณกรรม 

Man and Literature 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ บุคคล สังคม และประเพณี  บทบาทของ
วรรณกรรมต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของมนุษย์  การเห็นคุณค่าของภาษา
และวรรณกรรม  แนวทางการศึกษาวรรณกรรม  ความเหมือนและและความแตกต่าง
ระหว่าง ต านาน มหากาพย์ บทกวี นิทาน บทสวดมนต์ บทเพลง ร้อยแก้ว  
และบทละคร  แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ส่องสะท้อนใน
วรรณกรรม  นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของไทยและผลงานที่โดดเด่น 
Relationship of literature with humans, society and culture; the influence 
of literature on attitudes, values, and behavior; the appreciation of 
language and literature; literature study guides; the commonalities and 
differences in the myths, epic, poetry, fables, sacred texts, prose, and 
drama; concepts, philosophy, ideology, values and culture reflected in 
literatures; legendary Thai authors and their work. 
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00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

หลักการสื่อสาร  ความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย  การฟังอย่างมีวิจารณญาณ   
การอ่านจับใจความ  การวิเคราะห์และประเมินค่าสาร  การเขียนหนังสือราชการ 
จดหมายสมัครงาน และโครงการ  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 
Communication principles; basic knowledge of Thai language; listening 
discretion; reading comprehension; analysis and evaluation of substances; 
official letter, cover letter, and project paper; speaking ability in various 
occasions; use of technology in communication. 

  
00-034-003   ทักษะการอ่านภาษาไทย 

Thai Reading Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีการอ่านและหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ภาษาโดยตรงและภาษาโดยนัย   
การอ่านออกเสียงเพ่ือความจ า  การฝึกทักษะในการการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความ และประเมินค่างานเขียนของไทย  ความสนใจ ความต้องการ และพ้ืนฐาน 
ความรู้ที่มีบทบาทต่อการเลือกอ่านหนังสือ  การใช้ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
Reading theories and principles of reading comprehension; implicit and 
explicit language; reading aloud for improve memory retention; practical 
skills in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and evaluating 
Thai treatises; interests, needs, and background knowledge that influence 
selecting reading materials; the use of library and Internet resources for 
study. 
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00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

หลักการเขียนภาษาไทย  ภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาเฉพาะกลุ่ม และการเรียบเรียงงาน
วิชาการ  การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์  การใช้ส านวน
โวหารในการเขียน  การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การเขียน
เชิงวิชาการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การฝึกและพัฒนาลายมือ 
Principles of Thai writing; contemporary Thai language, jargon language, 
and academic writing; proper use of spacing, punctuation marks, and 
symbols; rhetorical writing strategies; essay writing, articles writing, 
documentary writing, academic writing, and creative writing; handwriting 
practice and development. 

  
00-034-005   ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ทฤษฏีวัจนกรรม  ประเภทการพูด  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  การเลือกหัวข้อในการพูด  
ขั้นตอนการเตรียมการพูด  การพัฒนาสมรรถภาพการพูด  การฝึกทักษะการพูด 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร การพูดน าเสนอ การพูดในฐานะพิธีกร  
การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์  จริยธรรมและมารยาท 
ในการพูด 
Speech act theory; types of speech delivery; audience analysis, selecting 
a speech topic; steps for preparing a speech; speech performance 
development; speaking skills practice including greeting, presentation, 
master of ceremonies speech, persuasive speech, business speech, and 
interviewing; ethics and manners in speaking. 
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00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง   
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมินเนื้อหา
สาระในการอ่านเชิงวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ   
งานที่มอบหมายในการอ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information and 
reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, analyzing, 
summarizing, and evaluating academic reading; writing practice in various 
forms; reading and writing assignments. 

   
00-034-007   การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Reading for Life Long Learning 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการอ่าน  การอ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  กลยุทธ์ในการอ่านสารคดี  
บันเทิงคดี นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน งานสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง   
การอ่านตามรสนิยม  รูปแบบและวิธีการเชื่อมโยงความคิด  ศิลปะการอ่านและ 
การบูรณาการกับศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืน ๆ 
Principles of reading; literature reading of various types; reading strategies 
for fiction, non-fiction, tales, novels, short stories, cartoons, creative work 
in both prose and poetry; reading according to personal taste; types and 
methods of linking ideas, the art of reading and reading integration with 
science and art in various fields. 
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00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การทักทาย การบอกลา และการกล่าวลาในภาษาอังกฤษ  
การแสดงความยินดี การขอบคุณ และ การขอโทษ  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ   
การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท์  การซื้อขายและต่อรองราคา  
การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอกทิศทาง 
Introducing oneself and others; greetings, farewells and saying good bye 
in English; congratulating, thanking, and apologizing; expressing empathy 
and sympathy; giving opinions; making an appointment; telephoning; 
purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving directions. 

   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

English Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

การอ่านข่าว โฆษณา ประกาศ ค าแนะน าและข้อความสั้น ๆ  การกรอกแบบฟอร์ม  
การจดบันทึก และการเขียนข้อความสั้น ๆ  การสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง 
ต่าง ๆ วิธีการเขียนแบบอธิบาย การเขียนแบบโน้มน้าว การเขียนเล่าเรื่อง  
และการเขียนแบบบรรยาย  การปรับปรุงและการแก้ไขงานเขียน 
Reading news, advertisements, announcements, instructions, and short 
passages; form filling, note-taking, and writing short passages; summarizing 
and synthesize information from several sources; expository, persuasive, 
narrative, and descriptive writing; revising and editing written work. 
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00-035-003   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ทักษะพ้ืนฐานทางด้านการฟัง การออกเสียง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  อารมณ์และความรู้สึก การแสดงความ
คิดเห็น และการแสดงบทบาทสมมติ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค าวลีและประโยคที่ใช้ทั่วไป 
โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ประจ าวัน 
Basic skills in listening, pronunciation, speaking, reading, and writing English 
in order to communicate effectively in English; emotion and feeling, 
opinion expressions, and role-play performance; basic knowledge of 
common words, phrases, and sentences with an emphasis on using English 
for communication regarding everyday life situations. 

  
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

English for Work 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ  การอ่านโฆษณาสมัครงาน  การกรอกใบสมัครงาน  การเขียนประวัติย่อ   
การเขียนจดหมายสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  การสื่อสารเบื้องต้นในองค์กร   
การสื่อสารทางโทรศัพท์  การส่งอีเมล 
English vocabulary, expressions, and structures for career preparation; 
reading job advertisements; filling in an application form; interviewing for 
jobs; writing resumes; writing application letter; basic communication in 
organizations; telephoning; sending emails. 
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00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
English for Presentation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์และเทคนิควิธีที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอ  กลไกทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
การน าเสนอ การใช้น้ าเสียง จังหวะ การหยุดคิด และท านองเสียง  การใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการน าเสนอ การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษา  การเตรียมเนื้อหา  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ   
เทคนิคการน าเสนอ  การจัดการกับค าถาม 
The necessary English vocabulary and techniques for presentation; 
linguistic devices for improved presentation skills; effective use of voice, 
rhythm, pausing, and intonation; English words, expressions, and 
sentence patterns used in presentation; using verbal and non-verbal 
language; content preparation; using media for presentation; presentation 
techniques; question handling. 

  
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

English for Life Long Learning 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ทักษะและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษทั้งส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ผ่านการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจ  การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง  การพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อมูล  การน าเสนอผลการเรียนรู้  การประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
English language skills and self-learning strategies necessary for life long 
learning; creating a positive attitude in learning English both for personal 
and professional development through self-study on topics of interest; 
searching relevant information; evaluating information; presenting 
learning outcomes; evaluating one’s own learning. 
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00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวจีน ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพื่อ 
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง  รูปแบบอักษร
ภาษาจีน  การออกเสียงภาษาจีน การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์  โครงสร้างประโยค
ภาษาจีนกลาง ค าวลี และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Introduction to everyday language used in Chinese; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in everyday 
simple situations; basic knowledge of Mandarin; Chinese characters; 
Pinyin pronunciation; word orders and grammar; Mandarin sentences 
structure; words, phrases, and expressions for everyday use. 

  
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวมาเลเซีย ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  
ค าและวลีที่ใช้ทั่วไป  โครงสร้างค า วลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยถ้อยค าและภาษาท่ีถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Malaysian; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication in 
everyday simple situations; basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; 
common words and expressions; words, phrases, and sentences 
structure; basic skills in everyday conversation with appropriate words 
and expressions. 
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00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวญี่ปุ่น ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค 
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ   
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ค าวลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนา 
ในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและภาษาที่ถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Japanese; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication in 
everyday simple situations; character sets used in Japanese language 
Hiragana, Katakana, and Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, 
phrases, and sentences; basic skills in everyday conversation with 
appropriate words and expressions. 

  
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ระบบจ านวน  การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ส าหรับจ านวนเต็ม  การใช้ตัวเลขทศนิยม 
เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มิติ หน่วยการวัด และตัวเลข
นัยส าคัญ  การวัดระยะทาง พ้ืนที่ และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห์  สมการพีชคณิต  
กราฟและไดอะแกรม  เวนไดอะแกรม  การตีความข้อมูลทางสถิติ 
Number system; arithmetic operations with integers; using decimals, 
fractions, percentages, and ratios; arithmetic mean; dimensions, unit and 
significant digits; measurement of distance, area and volume; analytic 
geometry; algebraic equations; graphs and diagrams;  Venn diagram;  
interpreting statistical data and information. 
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00-046-002   ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 
 

 

ทักษะพ้ืนฐานทางตัวเลขเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์และการใช้จ านวนเต็ม ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ เลขยกก าลัง  
และกรณฑ์  ตัวเลขโดยประมาณและเลขนัยส าคัญ  การใช้ข้อมูล กราฟ ตาราง  
และฮิสโตแกรม  การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ ค่าความแปรปรวน  
การกระจายความถี่ การชักตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด   
การค านวณเกี่ยวกับหน่วยรูปทรงเรขาคณิตและการใช้หน่วยการวัด 
Basic numeracy skills needs for solving real life problems; arithmetic 
operations and working with whole numbers, decimals, fractions, 
percentage, exponents, and radicals; approximating number and 
significant numbers; the use of data, graphs, charts, and histograms; 
statistical processing of data, correlation, variance, frequency 
distributions, sampling, and standard error of measurement; calculations 
of geometrical shapes and units of measurement. 

  
 
 

00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ   
ระบบจ านวน  ฟังก์ชั่นและโมเดลทางคณิตศาสตร์  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการและ
สมการเชิงเส้น  กราฟ พ้ืนที่ และปริมาตร  ก าไรขาดทุน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
ค่าของเงินตามเวลา การประกัน และจุดคุ้มทุน  ค่าบ าเหน็จและค่านายหน้า   
การจัดสรรทรัพยากร การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและ 
วิธีซิมเพล็กซ์ 
The mathematical skills required for problem solving and decision making 
in business; number systems; functions and mathematical models; 
proportion and percentage; inequality and linear equations; graphs, area, 
and volume; gain and loss, interest, taxes, depreciation, time value of 
money, assurance, and break-even point; pension and broker 
commission; finding the optimal value by graph and the simplex method. 
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00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิงศิลปะ
และสุนทรียะของคณิตศาสตร์  การรู้จ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถท่ีจะหาร 
ลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา  
เลขฟีบอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ้นสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพจินตนาการมิติ
ที่สี่  เน้นการอภิปรายในชั้นเรียนและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics; pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetics, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing on 
class discussion and student presentation. 

 
 

00-046-005   ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

หลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศ  ศาสตร์และศิลป์ในการตัดสินใจ  การใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร   
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน จัดระบบกระบวนการ และการด าเนินงานของ
องค์กร  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติและสถิติ
พรรณาเพ่ือการตัดสินใจ 
Fundamentals of information system; the art and science of decision 
making; the use of information systems to support individual, group, and 
organizational decision making; the applications of information systems in 
strategic planning, processing and operating the organizations; data 
collection and data analysis; statistical inference and descriptive statistics 
for decision making. 
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00-047-001   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด   
สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  เครื่องส าอาง  
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ผลกระทบของ
สารเคมีกับมวลมนุษย์ 
The relationship between chemical agents and human life; cleaning 
products; contaminated food and food additives; drugs and addictions; 
cosmetics; agro-chemical products; radioactive agents and petrochemical 
products; impacts of chemical agents on human beings. 

  
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร  
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  สมดุลของระบบนิเวศ  มลพิษสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  กฎหมายสิ่งแวดล้อม   
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
Definition, types, characteristics, and boundaries of environment;  
resources management; eco-system and biodiversity; ecological balance;  
environmental pollutions; current environment problems; environmental 
conservation; environmental laws; geographic information systems 
applications in resource management and environmental.  
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00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคม  ชนิดของสารเสพติด 
และยาที่น ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและสารเสพติด  
วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสารเสพติด   
การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับสารพิษ  
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส านึก  การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; cases and risk factors 
of drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction; the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug abuse 
and addiction; addiction treatments by medication, detoxification, 
behavioral and cognition therapy; living a drug-free life. 

  
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว 

Green Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสีเขียว  พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานสิ้นเปลือง  การอนุรักษแ์ละการจัดการพลังงาน  การลดของเสีย  
ผลิตภัณฑ์สีเขียว  คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Introduction to green technology; energy and environment impacts on 
global climate change; sources of alternative energy; renewable energy 
and non-renewable energy; energy conservation and management; 
waste reduction; green production; carbon credit and carbon footprint; 
environmental management with modern technology for sustainable 
development. 
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00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 
การค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่น รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ รางวัลโนเบล เอกซเรย์  
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ การสื่อสารไร้สาย ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ด
และอะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม คอมพิวเตอร์ การแยกอะตอม
ของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณู ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ เวิลด์ไวด์เว็บ การค้นพบอนุภาคมูลฐาน
ในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, Nobel prize, X-ray, Einstein's 
special theory of relativity, wireless communication, Novocain, 
Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, Penicillin, Game theory, 
Computer, Fermi splits the atom, atomic bomb, DNA, AIDS virus, World 
Wide Web, solar neutrinos captured. 

  
 

00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
การพัฒนาการผลิตพืช การผลิตเนื้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน การติดต่อไร้พรมแดน 
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง การบริการสุขภาพ ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ  
การขนส่ง  การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีเว็บและอินเตอร์เน็ต  
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพของชีวิต 
Applications of science and technology to develop the life quality 
improving crop production, meat production, sustainable development, 
bounderless communication, Internet of Things, healthcare services, 
safety and quality control, and transportation; the use of computer, 
mobilephone, web/Internet based technologies for improving quality of 
life. 
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00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  นโยบายของชาติ
เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการเติบโต 
ความส าเร็จ และการพัฒนาธุรกิจ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขัน   
วิธีการทางเทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้  อินเตอรเ์น็ตส าหรับทุกสิ่ง  
ปัญญาประดิษฐ์  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
The relationship between technology, innovation, and creativity; national 
policy on science, technology and innovation; tools for synthesis and 
development of technology and innovation; roles of technology and 
innovation for business growth, success, and future development; 
technological innovation for competitiveness; innovative technological 
methods and their applications; Internet of Things; artificial intelligent; 
intellectual property protection. 

  
 

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  
Innovation Management for Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจัยทางสังคมและมนุษย์ 
กับการด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด   
ระบบการเงินส าหรับธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการนวัตกรรม  
กระบวนการพัฒนาบริการใหม่  การออกแบบบริการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า   
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลยี  
การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม 
Concepts and characteristics of entrepreneurship; social and human 
factors affecting on business operation; management and leadership; 
marketing techniques; financial system for business; writing a business 
plans; innovation management; innovation system management; 
concepts and processes for new service development; service design; 
products and process innovation; new product development and 
branding; strategic innovation; intellectual property and technology 
licensing; investment in innovation business; human resources and 
innovative organization management. 
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00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  
Lateral Thinking Skill Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิดนอก
กรอบ  การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ  เทคนิคการคิดนอกกรอบ 
ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า และข้ันรอบรู้  การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ   
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ  งานวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการคิดนอกกรอบ  การสร้างทีมงานเพ่ือการคิดนอกกรอบ   
การใช้การคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
Definition, background, importance, principles, guidelines and types of 
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced 
and skillful lateral thinking techniques; work creation on lateral thinking; 
information technology for work creation on lateral thinking; researches 
about lateral thinking development; creating team work on lateral 
thinking; the use of lateral thinking to solve problem creatively and 
ethically. 
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14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 
Petroleum Chemistry   
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

2(2-0-4) 

โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  
ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน  คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย  
พันธะเคมี  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทาง
กายภาพของปิโตรเลียม  พ้ืนฐานทางเคมีส าหรับกระบวนการกลั่น 
Atomic structure; periodic table of elements, periodic properties, 
representative elements, nonmetal and transition metals; properties of 
gases, liquids, solids and solutions; chemical bonds; hydrocarbon 
compounds; chemical composition and physical properties of petroleum; 
chemical basis for refinery process. 

  
14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม 

Petroleum Chemistry Laboratory 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-211-101 Petroleum Chemistry   

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
14-211-101 Petroleum Chemistry. 
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14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Introduction to Petroleum Industry  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

ภาพรวมกระบวนการผลิตปิโตรเลียม  กระบวนการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ   
วัฏจักรของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมตั้งแต่การส ารวจไปจนถึงการผลิตน้ ามันและก๊าซ  
ธรณีวิทยาและธรณีปิโตรเลียม  ขั้นตอน เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการส ารวจ 
Overview of petroleum production process; oil and natural gas 
production processes; petroleum industry cycles from exploration to 
production of oil and gas; geology and petroleum geoscience; 
procedures, tools and techniques for petroleum exploration. 
 

14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Practice in Petroleum Industry  

2(0-4-2) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-211-103 Introduction to Petroleum 
Industry 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-211-103 แนะน างาน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-211-103 
Introduction to Petroleum Industry. 
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14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Physics in Petroleum Industry 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

2(2-0-4) 

หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย  ผลของอุณหภูมิและความดันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสารบริสุทธิ์  การค านวณเบื้องต้นของค่าความจุความร้อนและความร้อนจ าเพาะ  
งานและความร้อน  กระบวนการถ่ายเทความร้อน  การอัดและการขยายตัวของของเหลว
และก๊าซในระหว่างกระบวนการทางความร้อน   
Units and conversion; effect of temperature and pressure on phase 
change of pure substances; basic calculation of heat capacity and specific 
heat; work and heat; heat transfers process; compression and expansion 
of liquid and gas during heating process. 
  

14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Physics in Petroleum Industry Laboratory 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-211-105 Physics in Petroleum Industry 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
14-211-105 Physics in Petroleum Industry. 
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14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 
Thermofluids  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

2(2-0-4) 

คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  งานและความร้อน  กฎข้อที่หนึ่ง และกฎข้อที่สองของ 
อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  การสมดุลมวลและพลังงานในระบบปิดและระบบเปิด  
ก๊าซผสม  สมดุลของของเหลวและไอในสารผสมทวิภาค  ของไหลสถิต   
แรงไฮโดรสแตติกส์บนระนาบ  คิเนเมติกส์และไดนามิกส์ของของไหล  สมการต่อเนื่อง
ในทิศทางเดียว  สมการเบอร์นูลลี  การไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน   
Properties of pure substances; work and heat; the first and second laws 
of thermodynamics and their applications; mass and energy balance in 
close and open systems; gas mixtures; liquid-vapor equilibrium in binary 
mixture; fluid statics, hydrostatic forces on submerged bodies; kinematics 
and dynamics of fluid flows; continuity equation for one dimensional 
flow; Bernoulli’s equation; laminar and turbulent flow. 
  

14-211-208 ปฏิบัติการของไหลอุณหภาพ 
Thermofluids Laboratory  

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 
Prerequisite or Corequisite: 14-211-207 Thermofluids 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
14-211-207 Thermofluids. 
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14-212-101 พื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Industrial Technology Fundamentals  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

การใช้เครื่องมือช่าง  เครื่องมือร่างแบบเครื่องมือวัด และเครื่องมือกล  การวางแนวและ
การจับชิ้นงาน  งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ  
และงานท าเกลียว  ทักษะพ้ืนฐานงานไฟฟ้าและการเชื่อมโลหะ 
The use of hand tools, drafting tool, measuring tools, and machine tools; 
aligning and fixing the workpiece; filing, sawing, chiseling, drill bit 
sharpening, drilling, and threading; basic skills for electrical work and 
welding. 
  

14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Practice in Industrial Technology  

2(0-4-2) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-212-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prerequisite or Corequisite: 14-212-101 Industrial Technology 
Fundamentals 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-212-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-212-101 
Industrial Technology Fundamentals. 
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14-212-103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
Safety and Occupational Health  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

2(2-0-4) 

หลักการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  กฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักการและเทคนิควิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  สุขอนามัยในการท างาน   
การเลือกและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
Principles of safety and occupational health management; occupational 
health and safety regulations; principles and techniques for occupational 
health and safety management in the workplace; occupational hygiene; 
selecting and using personal protective equipment. 
  

14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
Practice in Safety and Occupational Health  

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-212-103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
Prerequisite or Corequisite: 14-212-103 Safety and Occupational Health 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-212-103 ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-212-103 
Safety and Occupational Health. 
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14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 
Industrial Materials 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ประเภท โครงสร้าง และส่วนประกอบของวัสดุอุตสาหกรรม  กระบวนการผลิต  
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และคุณสมบัติเชิงกล  การทดสอบวัสดุ  การอบชุบโลหะ  
กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ เซรามิค และวัสดุผสม  วัสดุอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
Types, structure, and composition of industrial materials; manufacturing 
process; chemical, physical, and mechanical properties; material testing; 
heat treatment of metals; processing of polymers, ceramics, and 
composites; environmental impact of industrial materials. 

  
14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Information Technology and Computer Science 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

การบริหารข้อมูลเบื้องต้น  การใช้อินเทอร์เน็ต  การสื่อสารสมัยใหม่และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   
ระบบฐานข้อมูล 
Introduction to information management; using the Internet; modern 
communication and information technology for industry; application of 
information technology in management; computer hardware and 
software; database systems. 
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14-212-307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Information Technology and Computer Science 
Laboratory  

2(0-4-2) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
Prerequisite or Corequisite: 14-212-306 Information Technology and 
Computer Science 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in 
14-212-306 Information Technology and Computer Science. 
 

14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Management 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ  ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม   
โครงสร้างองค์กรและการก าหนดนโยบาย  การวางแผนการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลในงานอุตสาหกรรม  การจัดการคุณภาพ  จิตวิทยาอุตสาหกรรม   
การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน  การจัดการโลจิสติกส์  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม  การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน  ต้นทุนค่าใช้จ่าย   
การบริหารความเสี่ยง 
Fundamentals of management; art and science of industrial management; 
organization structure and policy; planning monitoring and assessment in 
industry; quality management; industrial psychology; planning of support 
factors; logistic management; petroleum industrial economics, budgeting 
and finance control; cost of expenditure; risk management. 
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14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Personal Development and Petroleum Technology 
Training  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

2(2-0-4) 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม   
การพัฒนาตามสายอาชีพ  การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม  การก าหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  การจัดท าแผนการฝึกอบรม  เทคนิคการน าเสนอและ 
การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สื่อการฝึกอบรม  การวัดและประเมินผล   
การจัดท าเอกสารในการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 
Concepts of human resource development; planning and management 
training; career planning; training needs survey; training objectives; 
preparation of training plan; presentation techniques and coaching 
effectively; training media; measurement and assessment; training 
documents preparation; practical exercise as a lecturer or instructor. 
 

14-212-410 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  

1(0-2-1) 

Practice in Personal Development and Petroleum Technology 
Training 
วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-212-409 Personal Development and 
Petroleum Technology Training 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-212-409 การพัฒนาบุคลากร
และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-212-409 
Personal Development and Petroleum Technology Training. 
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14-213-001 แร่และหิน 
Minerals and Rocks 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 

วิธีการจ าแนกแร่  ก าเนิดและประโยชน์ของแร่ที่ส าคัญ  พ้ืนฐานของผลึกศาสตร์   
แร่เชิงทัศนศาสตร์  ก าเนิดหินอัคนี  หนิตะกอนและหินแปร  การจ าแนกหินและ 
หินเทียม  หลักการล าดับชั้นหินและการจ าแนกชั้นหินของประเทศไทย  กรณีศึกษา 
Mineral identification methods; origins and utilizations of major minerals; 
basic crystallography; optical mineralogy; origins of igneous; sedimentary, 
and metamorphic rocks; classifications of rocks and pseudo-rocks; 
principles of stratigraphy and stratigraphic classification in Thailand; case 
studies. 

  
 

14-213-002 การส ารวจและวิเคราะห์ถ่านหิน 
Coal Exploration and Analysis 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ต้นก าเนิดและสภาพแวดล้อมการเกิดถ่านหิน  การจัดจ าแนกชนิดถ่านหินโดยล าดับขั้น
การกลายเป็นถ่านหิน  การส ารวจถ่านหิน  การวิเคราะหโ์ดยใช้ล าดับขั้นของถ่านหิน 
เปอร์เซ็นต์ธาตุและชนิดของแร่อินทรีย์ในถ่านหิน  การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ
ถ่านหิน  สภาวะการใช้ถ่านหินในประเทศไทย  เหมืองถ่านหิน  กรณีศึกษา   
Origins and depositional environments of coal; classification of coal by 
coalification; coal exploration; coal analysis by ranks, percentage and 
maceral; utilization of coal properties; coal supply situation in Thailand; 
coal mining; case studies. 
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14-213-003 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 
Petroleum Fuels and Combustion 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการของจลนพลศาสตร์เคมีและกระบวนการถ่ายเทของกระบวนการเผาไหม้   
การค านวณประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรูปของของเหลวและก๊าซ   
โครงสร้างและความเสถียรของเปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน  
Principles of chemical kinetics and transport process of combustion; 
calculation for combustion efficiency of fuels in liquid and gas phases; 
structure and stability of laminar and turbulent flame. 

  
 

14-213-004 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 
Industrial Catalysts 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการเบื้องต้นของการเร่งปฏิกิริยา  ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา  ความแตกต่างของ
การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์และการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์  ปรากฏการณ์ 
การดูดซับ  การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา  กรณีศึกษา 
Principles of catalysis; types of catalysts; difference between 
homogeneous and heterogeneous catalysis; adsorption phenomena; 
syntheses and characterization of catalysts; case studies. 

 
 

14-213-005 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี  
Polymer Science and Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ประเภทและพันธะของพอลิเมอร์  การสังเคราะห์พอลิเมอร์   
คุณลักษณะของมวลโมเลกุลและการหามวลโมเลกุล  การละลายและสารละลายของ 
พอลิเมอร์  อุณหภูมิการสลายตัวและอุณหภูมิการหลอมเหลว   
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติของพลาสติก เรซิ่น 
ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์  กรณีศึกษา 
Types and bonding of polymers; polymer synthesis; characterization and 
determination of molecular weight; solubility and solutions of polymers; 
decomposition temperature and melting temperature; polymer 
processing; chemical composition and properties of plastic, resins, natural, 
and synthetic rubber; case studies. 
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14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 
Technical Drawing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

ฝึกการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ  การเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น   
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การเขียนภาพฉายมุมท่ี 1 และมุมที่ 3  
เทคนิคการสเกตช์ภาพ  ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม   
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองกระบวนการในการออกแบบขั้นพ้ืนฐานของ
อุปกรณ์ทางปิโตรเลียม  หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบกระบวนการ  
การออกแบบอุปกรณ์หลักในทางปิโตรเลียม 
Practice in using and maintenance of drawing tools; basic technical 
drawing; geometric drawing in 2D and 3D; first and third angle 
orthographic projections; sketching techniques; section views and 
industrial symbols; software applications for process simulation in the 
basic design of petroleum equipment; principles in process design; 
designing major equipment in petroleum. 
  

14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค  
Practice in Technical Drawing 

2(0-4-2) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 
Prerequisite or Corequisite: 14-213-106 Technical Drawing 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-213-106 
Technical Drawing. 
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14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม   
Geology and Exploration for Petroleum 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐานและการประเมินเบื้องต้นทางด้านปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ   
ข้อมูลแหล่งปิโตรเลียม  ลักษณะของอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ   
การกักเก็บของไฮโดรคาร์บอน  โครงสร้างทางธรณีวิทยา  การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา  การส ารวจปิโตรเลียมและการหยั่งธรณี  
Basic knowledge and preliminary assessment of petroleum and natural 
gas; information of petroleum resources; characteristic of oil and natural 
gas industries; trapping of hydrocarbons; petroleum structural geology; 
geological data analysis; petroleum exploration and well logging. 

  
14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ  

Drilling Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการเกี่ยวกับหลุมเจาะปิโตรเลียม  เทคนิคการเจาะและการเก็บตัวอย่าง  ปัญหา
และการแก้ปัญหาในหลุมเจาะ  การยิงเซาะร่อง  การแบ่งเขตการผลิต  การเตรียมและ
พัฒนาหลุมผลิต  ปริมาณส ารองของแหล่งกักเก็บ  หลักการและวิธีการวางแผนงานการ
ผลิตปิโตรเลียม  การฝังกลบและสละหลุมผลิตปิโตรเลียม 
Principles of gas well performance; drilling and sampling techniques; 
problems and solutions in borehole; perforation process; production 
zone; preparation and development of production wells; reservoir 
reserve; principles and methods of petroleum production planning; plug 
and abandonment. 
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14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
Petroleum Processing  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

แนะน าเกี่ยวกับแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมและวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ  คุณสมบัติของ
น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  
กระบวนการปรับปรุงปิโตรเลียม  การทดสอบการแยก เฮดเดอร์ การก าจัดน้ า การก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ และการท าให้เสถียร  การจัดเก็บปิโตรเลียม 
Introduction to petroleum reservoirs and reservoir engineering; crude oil 
and natural gas properties; equipment used for crude oil and natural gas 
separation; petroleum treatment processes, test separator, header, 
dehydration, carbon dioxide removal, and stabilization; petroleum 
storage. 

  
14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม    

Preparation for Petroleum Technology Project 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

การสืบค้นหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  การทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงงาน  การเตรียมและการ
เขียนข้อเสนอโครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และการรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน 
Investigation of interesting project topics in a field of petroleum 
technology; literature reviews, feasibility study of project topic, preparing 
and writing project proposal under supervision of advisors and comments 
from project evaluation committee. 
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14-213-212 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(0-9-0) 
Project in Petroleum Technology I 
วิชาบังคับก่อน: 14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม   
Prerequisite: 14-213-211 Preparation for Petroleum Technology Project 

 

การด าเนินการจัดท าโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในวิชาการเตรียมโครงงาน   
การวางแผนโครงงาน การบริหารจัดการโครงงาน การเขียนรายงานทางเทคนิค   
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และสรุปผลโครงงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการโครงงาน 
Carry out project work under the topics that addressed in pre-project 
course; project plan, project management, technical report writing, 
complete project report and present project results to the project 
committee. 
 

14-213-213 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
Preparation for Internship and Cooperative Education  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการและ
ขั้นตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานที่ท างาน   
การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  การเขียนรายงานและ 
การน าเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; report 
writing and presentation. 
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14-213-214 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(320) 
Internship in Petroleum Technology I 
วิชาบังคับก่อน: 14-213-213 การเตรยีมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 14-213-213 Preparation for Internship and Cooperative 
Education 
ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 
8 สัปดาห์ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษา  รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาฝึกงาน 
Internship in the professional field not less than 320 hours or 8 weeks in 
government organization, state enterprise or private enterprise in the field 
of petroleum technology under the supervision of both an approved 
internship provider and a faculty advisor; report the internship throughout 
the period. 

  
14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 

Refinery Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติทางเคมีของปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน   
การทดสอบคุณภาพของน้ ามัน  กระบวนการกลั่นน้ ามัน  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น   
การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ ามันโดยวิธีทางเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
Chemical properties of petroleum and natural gas; hydrocarbon 
compounds; oil quality testing; refinery processes; refined products; 
chemical conversion processes for quality improvement; products quality 
inspection. 

 



มคอ.2 

83 
 

 

14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 
Corrosion and Prevention 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

2(2-0-4) 

ธรรมชาติของการกัดกร่อน  สาเหตุของการกัดกร่อน  ชนิดและรูปแบบของการกัดกร่อน  
หลักการเบื้องต้นในการตรวจสอบการกัดกร่อน  การเฝ้าสังเกตการกัดกร่อนและ 
การป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีการต่างๆ  การกัดกร่อนและการป้องกันในทะเล   
การกัดกร่อนของระบบท่อใต้ดิน   
The nature of corrosion; causes of corrosion; types and forms of corrosion; 
basic principles of corrosion verification; corrosion monitoring and 
methods of corrosion prevention; marine corrosion and prevention; 
underground pipeline corrosion. 
 

14-213-317 ปฏิบัติการกัดกร่อนและการป้องกัน 
Practice in Corrosion and Prevention  

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 
Prerequisite or Corequisite: 14-213-316 Corrosion and Prevention 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-213-316 การกัดกร่อนและ 
การป้องกัน 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-213-316 
Corrosion and Prevention. 
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14-213-318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Research Methodology for Petroleum Technology
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม   
การค้นคว้าเชิงทดลองและส ารวจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปิโตรเลียมหรือแขนงอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อเรื่องและการตั้งค าถามวิจัย  การรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแปลผล การสรุปผลและอภิปรายผล  การเขียนรายงาน
และการน าเสนอ 
Principle and methods of research; research processes in petroleum 
technology; experimental and survey research relevant to petroleum 
technology and other related field; selecting a research topics and 
formulating research question; data collection, statistical analysis, 
interpretation, conclusion, and discussion; report writing and presentation. 
 

 

14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Petroleum Industrial Chemistry 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการเบื้องต้นทางเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  สารตั้งต้นจากปิโตรเลียมส าหรับใช้
ในการผลิตสารเคมี  เคมีของปิโตรเคมิคอลและไฮโดรคาร์บอนเช่น มีเทน อีเทน 
สารประกอบพาราฟิน สารประกอบโอเลฟิน และสารประกอบอะโรมาติก   
มลพิษจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
Principles of chemistry in petroleum industries; starting materials from 
petroleum for chemicals production; chemistry of petrochemicals and 
hydrocarbon including methane, ethane, paraffins, olefins, and aromatics; 
pollution control in petroleum chemicals industry. 
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14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
Seminar in Petroleum Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

กรณศีึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจทางอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นวิชาที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารระหว่างบุคคล  
การร่วมมือประสานงาน การเขียนบทความทางวิชาการ และการน าเสนอในที่ประชุม
สัมนาที่มีผู้ฟังทั้งคณาจารย์และนักศึกษา 
Case studies in current interesting topics in the area of petroleum 
industry; the course encourages students to demonstrate critical thinking, 
interpersonal communication, collaboration, academic writing, and 
presentation to an audience of faculty members and students. 

 
 

14-213-321 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน 
Enhanced Oil Recovery 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีเบื้องต้นในการผลิตน้ ามัน  กลไกการผลิตน้ ามันแบบปฐมภูมิ กลไกการผลิตน้ ามัน
แบบทุติยภูมิ กลไกการผลิตน้ ามันแบบตติยภูมิ  การออกแบบกระบวนการและวิธีการ
เพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน  การอัดน้ า  การน าน้ ามันดิบขึน้มาด้วยวิธีทางความร้อน  
การน าน้ ามันดิบขึ้นมาด้วยวิธีที่ไม่ใช้ความร้อน  การอัดสารเคมี  การอัดอัลคาไลน์   
การอัดสารลดแรงตึงผิว  การอัดก๊าซ 
Basic principle of oil recovery; primary oil recovery, secondary oil 
recovery, tertiary oil recovery; process and procedure design of enhance 
oil recovery; water flooding; thermal crude oil recovery process;   
non-thermal crude oil recovery process; chemical flooding; alkaline 
flooding; surfactant flooding; gas injection. 
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14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
Project in Petroleum Technology II 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(0-9-0) 

การจัดท าโครงงานเกี่ยวกับปิโตรเลียมตามหัวข้อที่น าเสนอในรายวิชาการเตรียม
โครงงาน  การด าเนินการและน าเสนอเป็นภาคเอกสารและหรือผลงานในรูปแบบอ่ืน
ตามความเหมาะสม 
Create project about petroleum following the presented topic in project 
preparation course; implementation of the project and presentation in 
the form of documents and/or works in other forms as appropriate. 

 
 

14-213-423 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 6(640) 
Internship in Petroleum Technology II 
วิชาบังคับก่อน: 14-213-213 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 14-213-213 Preparation for Internship and Cooperative 
Education  
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ 
ในการท างาน ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์ การจัดท ารายงานสรุปและ
การน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Internship in either the public or private sectors by applying classroom 
knowledge and skills in working under the supervision of both an 
approved internship provider and a faculty advisor for a period not less 
than 640 hours or 16 weeks; a final written report, and oral presentation 
for evaluation. 
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14-213-424 สหกิจศึกษา 6(640) 
Cooperative Education 
วิชาบังคับก่อน: 14-213-213 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 14-213-213 Preparation for Internship and Cooperative 
Education 
การท าโครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือบูรณาการความรู้และทักษะ
จากการท างาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรอื 16 สัปดาห์   
การจัดท ารายงานสรุปผลการท างานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการณ์และอาจารย์ที่ปรึกษา 
Project based learning resolution with co-op employers to integrated 
knowledge and skills on working for a period not less than 640 hours or 
16 weeks; writing the final report, oral presentation, and work 
performance evaluation by job supervisor and co-op advisor. 
 

14-214-001 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
Hydraulics and Pneumatics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

หน้าที่การท างานของส่วนประกอบไฮดรอลิกส์ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ  
ท่อและข้อต่อ  สัญลักษณ์ไฮดรอลิกส์และแผนภาพวงจร  หน้าที่การท างานของ
ส่วนประกอบนิวเมติกส์ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ ท่อและข้อต่อ   
สัญลักษณ์นิวเมติกส์และแผนภาพวงจร  ฝึกทักษะด้านการบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาใน
วงจรไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
Functions of hydraulic components including pumps, valves, cylinders, 
piping, and fittings; hydraulic symbols and circuit diagrams; functions of 
pneumatic components including pumps, valves, cylinders, piping, and 
fittings; pneumatic symbols and circuit diagrams; skills practice in 
preventive maintenance and troubleshooting of hydraulic and pneumatic 
circuits. 
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14-214-002 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
Practice in Hydraulics and Pneumatics  

2(0-4-2) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-001 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
Prerequisite or Corequisite: 14-214-001 Hydraulics and Pneumatics 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-001 ไฮดรอลิกส์และ 
นิวเมติกส์ 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-001 
Hydraulics and Pneumatics. 
  

14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
Pumps and Compressors 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

หลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับปั๊มและคอมเพรสเซอร์ตามชนิดของการออกแบบ 
และการใช้งาน  การเลือกและระบุขนาดปั๊มแบบหมุนเหวี่ยง ปั๊มแบบอัตราการไหลคงท่ี 
คอมเพรสเซอร์แบบหมุนเหวี่ยง และคอมเพรสเซอร์แบบอัตราการไหลคงที่  ข้อแนะน า
ในการติดตั้งและการใช้งาน  การตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ  การบ ารุงรักษาและ
การแก้ปัญหา 
Principles and practice of pumps and compressors based on design and 
operation; selection and sizing of centrifugal pumps, positive 
displacement pumps, centrifugal compressors, and positive displacement 
compressors; guidelines for installation and operations; inspection and 
performance testing; maintenance and troubleshooting. 
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14-214-004 ปฏิบัติการปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
Practice in Pumps and Compressors  

2(0-4-2) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
Prerequisite or Corequisite: 14-214-003 Pumps and Compressors 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-003 
Pumps and Compressors. 
  

14-214-005 การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม  
Petroleum Machinery Operation and Control 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

ประเภทของอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม  หลักการพื้นฐานและการฝึกทักษะด้านการ
ตรวจสอบและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร  ชนิดของวาล์วและอุปกรณ์ปิดเปิด   
การวัดและควบคุมอุณหภูมิ  การวัดและควบคุมระดับ  การวัดและควบคุมความดัน   
การวัดและควบคุมการไหล  
Types of petroleum equipment; basic principles and skills practice in 
inspection and disassembling of machine parts; types of valves and 
actuators; temperature measurement and control; level measurement 
and control; pressure measurement and control; flow measurement and 
control. 

 
14-214-006 ปฏิบัติการใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม  2(0-4-2) 

Practice in Petroleum Machinery Operation and Control 
วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-005 การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกล
ทางปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-214-005 Petroleum Machinery Operation 
and Control 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-005 การใช้และการควบคุม
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม  
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-005 
Petroleum Machinery Operation and Control. 
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14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 
Petroleum Instrumentation  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

2(2-0-4) 

ระบบควบคุมการผลิตปิโตรเลียมและส่วนประกอบของระบบ  ตัวแปรกระบวนการและ
วงรอบการควบคุม  ลักษณะและหลักการท างานของ เซนเซอร์ ส่วนตรวจจับ 
ทรานสดิวเซอร์ และทรานสมิตเตอร์  สัญญาณและระดับสัญญาณ  ตัวควบคุมและ
อุปกรณ์ควบคุมสุดท้าย 
Petroleum production control systems and their components; process 
variables and control loop; characteristics and operating principles of 
sensors and sensing element, transducers, and transmitters; signals and 
signal levels; controllers and final control element. 
  

14-214-008 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 
Practice in Petroleum Instrumentation  

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม  
Prerequisite or Corequisite: 14-214-007 Petroleum Instrumentation 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทาง
ปิโตรเลียม  
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-007 
Petroleum Instrumentation. 
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14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
Machinery Maintenance for Petroleum 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

การฝึกซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องต้นก าลังและระบบทางกล  การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ  
ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบปั๊ม วาล์ว ปั๊มไฮดรอลิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องแลกเปลี่ยน 
ความร้อน เกลียวและข้อต่อ  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขับเคลื่อนทางกล เพลา  
และซีลกันรั่ว  ปั๊ม ท่อ ข้อต่อและวาล์ว  ฝึกทักษะด้านการวางแผนก าหนดการ 
การบ ารุงรักษา  หลักการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
Training in repair and maintenance of power plant and mechanical 
systems; the use of equipment and tools; practice on disassembly of 
pump, valve, hydraulic pump, electric motor, heat exchanger, screw and 
fitting; maintenance of mechanical drives, shaft and seals, pumps, piping, 
fittings, and valves; skills practice in planning of maintenance schedules; 
principles of preventive maintenance. 
 

14-214-010 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
Practice in Petroleum Machinery Maintenance  

2(0-4-2) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-214-009 Machinery Maintenance for 
Petroleum 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-009 การซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-009 
Machinery Maintenance for Petroleum. 
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14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  
Electrical Instruments and Measurements 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

หลักการเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ 
การบ ารุงรักษา  หลักการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า พาวเวอร์
แฟคเตอร์มิเตอร์ และมัลติมิเตอร์  สัญญาณกระแสสลับ  เครื่องสร้างสัญญาณ
กระแสสลับ  ออสซิลโลสโคป 
Basic principles and practice on electrical measuring devices and 
maintenance; operating principles of voltmeter, amp meter, watthour 
meter, power factor meter, and multimeter; alternating current signal; 
alternating current signal generators; oscilloscope. 
 

14-214-112 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  
Practice in Electrical Instruments and Measurements 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  
Prerequisite or Corequisite: 14-214-111 Electrical Instruments and 
Measurements 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-111 เครื่องมือวัดและ 
การวัดไฟฟ้า  
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-111 
Electrical Instruments and Measurements. 
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14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
Sensors and Transducers 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

หลักการและการประยุกต์ใช้เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เช่น เซนเซอร์ทางแสง  
ทรานสดิวเซอร์ชนิดแปลงค่ากระจัด อุปกรณ์ตรวจวัดความเครียด ทรานสดิวเซอร์และ
เซนเซอร์ความดัน ทรานสดิวเซอร์ชนิดแปลงค่าอุณหภูมิ อุปกรณ์เซนเซอร์การไหล  
อุปกรณ์เซนเซอร์ระดับ ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ  กระบวนการวัดในทาง
อุตสาหกรรม  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ให้เหมาะกับ
อุตสาหกรรม 
Principles and applications of sensors and transducers such as 
photoelectric sensors; displacement transducers; strain gage; transducers 
and pressure sensors; temperature transducers; flow sensors; level 
sensors; density and specific gravity sensors; industrial measurement; 
applications of sensor and transducer suitable for industrial use. 
 

14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
Practice in Sensors and Transducers  

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
Prerequisite or Corequisite: 14-214-113 Sensors and Transducers 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-113 เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-113 
Sensors and Transducers. 
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14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Electronic Control System in Petroleum Industries
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

หลักการและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม   
ชนิดต่าง ๆ ของเซนเซอร์ ทรานสมิตเตอร์ คอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้   
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น ดีซีเอส สกาดา พีแอลซี และระบบควบคุม 
พีไอดี  การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมและตัวตรวจวัด  ซอร์ฟแวร์จ าลองและ 
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Principles and practice of control system programming in petroleum 
industries; types and applications of sensors, transmitters, and controllers; 
typical applications of DCS, SCADA, PLC, and PID control systems; 
simulation software and its application in petroleum industries. 
 

14-214-316 ปฏิบัติการระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

1(0-2-1) 

Practice in Electronic Control Systems in Petroleum Industry  

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-214-315 Electronic Control System in 
Petroleum Industries 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-214-315 ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Practical exercise pertaining to lecture course covered in 14-214-315 
Electronic Control System in Petroleum Industries. 
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14-215-001 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
Industrial Safety Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความส าคัญของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติภัย   
การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัย  นโยบายและระบบการจัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   
ผลกระทบของมลภาวะต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย   
ปัจจัยมนุษย์เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย  หลักการพื้นฐานของการจัดการ
เกี่ยวกับปฏิบัติการฉุกเฉินในอุบัติภัยรุนแรง  กรณีศึกษา 
Importance of industrial safety; cause analysis of accidents; engineering 
design for safety; policy and safety management system; legislation and 
standards for industrial safety; effects of industrial pollution on human 
health and the environment; occupational health; human factors in 
health and safety; fundamentals of emergency operation management in 
severe accident; case studies. 
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14-215-002 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
Occupational Health Risk Assessment and Risk 
Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

การบ่งชี้อันตรายในการท างาน กระบวนการผลิต กิจกรรม สถานที่และระบบ 
การท างานในอุตสาหกรรม  อันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม  ความถี่และ 
ความรุนแรงของอุบัติภัย  การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรง  การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงและทบทวนวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่  การประเมินอันตราย 
อันเกิดจากกระบวนการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานชนิดต่าง ๆ  กรณีศึกษา 
Hazard identification in working, production process, activity, location, 
and operation system in industries; dangers and accidents in industries; 
frequency and violence of accidents; risk assessment and severity; risk 
analysis and revise measurement of existing risk control; evaluation of 
hazards caused in various working processes and environment; case 
studies. 
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14-215-003 เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
Environmental Technology and Safety in 
Petrochemical Industries 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อสิ่งแวดล้อม  มลภาวะทางอากาศ  
ทางน้ าและทางดิน  แหล่งก าเนิดและสาเหตุการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   
การลดของเสียและการจัดการของเสียจากกระบวนการทางปิโตรเคมี   
หลักการด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  กฎเกณฑ์และ
มาตรฐานความปลอดภัย  ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการปิโตรเคมี  
กรณีศึกษา 
Impact of petrochemical industries on environment; air pollution, water 
pollution, and land pollution; sources and causes of waste in 
petrochemical industries; minimization and disposal of waste from 
petrochemical processes; principles of preventive safety in petrochemical 
industries; rules and standards of safety; safety management systems in 
petrochemical processes; case studies. 

  
14-215-004 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 

Petroleum Environmental Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท าอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม กฎหมายสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
วิธีการควบคุมและการจัดการเพ่ือควบคุมมลภาวะ  การบ าบัดน้ าเสีย   
การจัดการของเสีย  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
กรณีศึกษา 
Pollution from petroleum industries; environmental issues from 
petroleum industries; environmental law; environmental impact 
assessment; control methods and management for pollution control; 
waste water treatment; waste management; air pollution control; 
corporative social responsibilities; case studies. 



มคอ.2 

98 
 

 

14-215-005 เทคโนโลยีสะอาด 
Clean Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีสะอาด  การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาด   
การลดปริมาณของเสีย  การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  กรณีศึกษา
เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  การประเมินของเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
Basic principles of clean technology; operation in clean technology; 
waste minimization; enhancing production efficiency; case studies of 
clean technology in various types of industry; waste assessment in 
industries. 

  
14-215-006 การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 

Sustainable Industrial Operation Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ระบบนิเวศและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม  กลไกการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  มาตรฐาน ISO14000  
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม   
การจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต  การวางแผนการผลิต  
กรณีศึกษา 
Ecosystems and environmental sustainability; strategies for sustainability 
development; relationship among environment, economy, and society; 
environmental ethics; impact of industries on environment; environmental 
management systems; ISO 14000 standards; principles and concepts of 
production management in industrial processes; intrapersonal relationship 
between processing sectors; production planning; case studies. 
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14-215-007 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Energy and Environmental Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

การส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรม  ลักษณะการใช้พลังงาน   
สาเหตุการสิ้นเปลืองพลังงาน แนวทางปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อผลิตภาพ  ผลกระทบของมลพิษเนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการและแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
Survey and analysis of industrial use of energy; types of energy 
consumption; causes of wasted energy; ways to improve energy 
efficiently; the effect of work environment on productivity; the impacts of 
industrial pollution on environment; management and solutions for 
environmental problems; energy and environmental management 
standards. 

  
14-215-008 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ภาพรวมของการประเมินสิ่งแวดล้อมเพ่ือการออกแบบและประเมินผลความยั่งยืนของ
โครงการ  การประเมินแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นไปที่ป่าไม้ น้ าและความยั่งยืนของ
พลังงาน  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
Overviews of environmental assessment to design and evaluate 
sustainable projects; integrated assessment focusing on the forestry, 
water, and sustainable energy; case studies on environmental impact 
assessment. 
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14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
Safety in Petroleum Industry 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

การค้นหาอันตรายจากสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  การวิเคราะห์
ความปลอดภัยในงาน  หลักการประเมินความเสี่ยง  การวิเคราะห์และประเมินสิ่งคุกคาม
สุขภาพ  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ  การจ าแนกความเป็น
อันตรายและการสื่อความเป็นอันตรายของสารเคมี  แนวปฏิบัติสากลเพ่ือความปลอดภัย
และความรับผิดชอบบนเรือและท่าเรือขนถ่ายน้ ามัน 
Hazard identification from various environment in petroleum industry; job 
safety analysis; principles of risk assessment; health hazard analysis and 
assessment; fire prevention and protection in workplace; chemical hazard 
classifications and chemical hazard communication; international safety 
guide for oil tankers and terminals. 
 

14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Safety Practice in Petroleum Industry  

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
Prerequisite or Corequisite: 14-215-109 Safety in Petroleum Industry 
ทักษะปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 14-215-109  
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Practical exercise safety pertaining to lecture course covered in  
14-215-109 Safety in Petroleum Industry. 
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14-216-001 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 
Bioenergy and Biomass 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ข้อดีของการใช้พลังงานชีวภาพ  เทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลผลิตความร้อน 
และพลังงานไฟฟ้า  กระบวนการและการจัดการชีวมวล  การเตรียมถ่านและ 
การอัดแท่งชีวมวล  กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ   
กระบวนการเปลี่ยนสภาพชีวมวลด้วยความร้อน เช่น แก๊สซิฟิเคชัน ไพโรไลซิส 
และการเผาไหม้  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและกรอบนโยบายของการใช้ชีวมวล   
การผลิตก๊าซชีวภาพ  
Advantages of bioenergy utilization; various technologies for biofuels 
conversion to heat and electrical energy; biomass handling and 
processing; charcoal and biomass pellet preparation; biofuels and biogas 
production process; thermochemical conversion processes of biomass: 
gasification, pyrolysis, and combustion; impact on environment and policy 
framework for biomass utilization; biogas production. 

 
 

14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
Biodiesel Manufacturing Process 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล  สมบัติและโครงสร้างทางเคมี
ของไบโอดีเซล  มาตรฐานคุณภาพของไบโอดีเซล  วัตถุดิบและการเตรียมส าหรับการ
ผลิตไบโอดีเซล  การสังเคราะห์ผลิตไบโอดีเซล 
General survey of biodiesel industry; properties and chemical structure of 
biodiesel; quality standards for biodiesel; raw materials and preparation 
of biodiesel; biodiesel synthesis. 
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14-216-003 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 
Solar Energy and Applications 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์  ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนและการใช้งาน   
การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและการใช้งาน  การกักเก็บพลังงาน
และการเชื่อมต่อสู่ระบบไฟฟ้า  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  กรณีศึกษา 
Principles of solar radiation; solar energy and its potential in Thailand; 
solar thermal energy conversion and its applications; solar photovoltaic 
and its applications; energy storage and electrical grid connection 
systems; economic analysis; case studies. 

 
 

14-216-004 เทคโนโลยีกังหันลม 
Wind Turbine Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

คุณลักษณะของลม  ศักยภาพของพลังงานจากลมในประเทศไทย  ชนิดและการใช้งาน
กังหันลม  หลักการทางอากาศพลศาสตร์  การออกแบบกังหันลมประเภทต่าง ๆ   
การควบคุมการท างานของกังหันลม  การกักเก็บพลังงานและการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 
จ่ายไฟหลัก  ระบบผลิตผสมกับแหล่งพลังงานอ่ืน  กรณีศึกษา 
Wind characteristics; wind power and its potential in Thailand; types and 
uses of wind turbines; principles of aerodynamics; design of various types 
of wind turbine; operation control of wind turbine; energy storage and 
electrical grid systems; co-generation with other energy sources; case 
studies. 

  
14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

Renewable Energy Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น พลังงาน 
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล   
เมทานอล  เอทานอล  บิวทานอล  ไบโอดีเซล  กรณีศึกษา 
Basic knowledge about renewable energy; renewable energy technology: 
solar energy, wind power, hydro power, geothermal energy, biomass 
energy; methanol; ethanol; buthanol; biodiesel; case studies. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

1 นายจักรพงษ ์จิตต์จ านงค ์
1 8415 0006X XX X 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2555 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

2 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
1 6401 0011X XX X 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2555 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

3 นางณปภัช คงฤทธิ ์
1 9099 0023X XX X 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
วิศวกรรมเหมืองแร ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2555 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

4 นางสาวนภารตัน์ เกษตรสมบูรณ ์
1 9099 0009X XX X 

M.Sc. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เทคโนโลยีปิโตรเคม ี

Newcastle University, England
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2557 
2555 
2552 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

5 นายณัฐวุฒิ สุภารตัน ์
1 1017 0006X XX X 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจดัการ 
พลังงาน 
วิศวกรรมเคม ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2556 
 

2553 

อาจารย ์ 450 450 450 450 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

1 นายจักรพงษ ์จิตต์จ านงค ์
1 8415 0006X XX X 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2555 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

2 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
1 6401 0011X XX X 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2555 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

3 นางณปภัช คงฤทธิ ์
1 9099 0023X XX X 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
วิศวกรรมเหมืองแร ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2555 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

4 นางสาวนภารตัน์ เกษตรสมบูรณ ์
1 9099 0009X XX X 

M.Sc. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry
ธรณีวิทยา 
เทคโนโลยีปิโตรเคม ี

Newcastle University, England
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2557 
2555 
2552 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

5 นายณัฐวุฒิ สุภารตัน ์
1 1017 0006X XX X 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจดัการ 
พลังงาน 
วิศวกรรมเคม ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2556 
 

2553 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

6 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกลุ 
3 8417 0054X XX X 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ครุศาสตรไ์ฟฟ้า 
 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2553 
 

2550 

อาจารย ์ 450 450 450 450 
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             3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

1 นายทวนชัย กองพิธี 
 

วศ.ม. 
 
บธ.บ. 
 
ปวส. 
 
ปวช. 

การจัดการ
อุตสาหกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตเทคนิคภาคใต ้
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพ 

อดีตผู้จดัการศูนย์เศรษฐพัฒน์ 
แผนกการอบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่างปิโตรเลียม 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส ารวจและผลติ จ ากัด 

- 
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มคอ.2 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)  
 4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
 3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
 4) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 6) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 7) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 
 8) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 9) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
  10) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  11) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
  4.1.2  ช่วงเวลา  
      ครั้งที่ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 2   
      ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
      14-213-214  การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อน จ านวน 
320 ชั่วโมง 
     14-213-423  การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2  จัดเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จ านวน 
640 ชั่วโมง 
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 4.2 สหกิจศึกษา 
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
 2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
 4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี  
 5) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 7) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
 8) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ 
 9) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
 10) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 11) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
 12) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
  4.2.2  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
    14-213-424  สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จ านวน 640 ชั่วโมง 
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มคอ.2 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  14-213-212  โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1  
  การด าเนินการจัดท าโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในวิชาการเตรียมโครงงาน  การวางแผนโครงงาน 
การบริหารจัดการโครงงาน การเขียนรายงานทางเทคนิค  การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และสรุปผลโครงงาน
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการโครงงาน 
  14-213-422  โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2    
  การจัดท าโครงงานเกี่ยวกับปิโตรเลียมตามหัวข้อที่น าเสนอในรายวิชาการเตรียมโครงงาน 
การด าเนินการและน าเสนอเป็นภาคเอกสารและหรือผลงานในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
 3) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
 7) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
 8) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 2 
  ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  14-213-212  โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1   จ านวน 3 หน่วยกิต 
  14-213-422  โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2   จ านวน 3 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ  
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงหัวข้อและ/หรือรายละเอียดโครงงาน 
 2) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและ 
การประเมินผลโครงงาน 
 3) นักศึกษาน าเสนอรายละเอียดของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือคณะกรรมการ
โครงงาน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 1) ประเมินผลขั้นสองจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา และความสมบูรณ์
ของโครงงานเมื่อเทียบกับขอบเขตของโครงงาน 
 2) ประเมินผลจากแบบประเมินการสอบโครงงาน 
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มคอ.2 หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ เช่น การใช้งานและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม กระบวนการทางด้าน
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

1) จัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ 
2) จัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงทฤษฎีและปฏิบัติ
เข้าด้วยกัน โดยใช้แบบฝึกหัด กรณีศึกษา โครงงาน เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะจากการลงมือท าและสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

2) เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
มีภาวะการเป็นผู้น า มีความ
รับผิดชอบ และภูมิใจในวิชาชีพ 

1) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีผ่าน
ทางรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
2) ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท างาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึก
ให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
3) มีการจัดกิจกรรม/โครงการน านักศึกษาเข้าศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการท างานจริง
และเกิดแรงบันดาลใจในการท างานในอนาคต 
4) ส่งเสริมให้มีการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของ
สังคม เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการจัดการที่ดี รวมถึง
บทบาทของนักศึกษาต่อประเด็นนั้น ๆ 
5) จัดให้มีการอภิปรายถึงประสบการณ์ ความประทับใจและสิ่งที่
ได้มาหลังจากนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
6) จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา รวมทั้ง
การใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 
7) มีการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเสริมให้แก่นักศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาสามารถท างานกับต่างชาติทั้งในและ
ต่างประเทศได้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3) มีจิตส านึกรักและใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม และรู้รักประหยัด
พลังงาน 

1) มีการปลูกฝังจิตส านึกรักต่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้รักษา
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการสอดแทรกใน
เนื้อหารายวิชาต่าง ๆ 
2) จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกในการรู้รักประหยัดพลังงาน 
ให้มีการลดใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงาน
เชื้อเพลิง เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     2. ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
     3. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ 
มีความสุข 
     4. สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
     2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์
จริงหรือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ 
     3. ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม และ
ความเสียสละ เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
     2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
กิจกรรม 
     4. ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ
ส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ 
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มคอ.2  2. ความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
     2. จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
     3. ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
     4. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
    1. ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่นการบรรยาย การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น และซักถาม 
    2. มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์โลก  
    3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
    4. จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    5. เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
    1. ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
    2. ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
    3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
    4. ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
    5. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
     2. เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
     3. รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
     2. มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
    3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ความคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
           1. ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา 
   2. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
   3. ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
           4. ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   5.  ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
   6. รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพื่อน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
   1. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
   2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
   3. เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่นการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  
  2. ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
  3. สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
  4. เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ
เสวนา ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
  1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
  2. สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
  3. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  
  4. ประเมินผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   1. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
   2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
   3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
   4. เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้ 
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มคอ.2     5.2  กลยุทธ์การเรียนการสอน 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน าเสนอ 
   2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน า เสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
   3. มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอ บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือ
การตัดสินใจ 
   4. มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง พร้อมการน าเสนอ 
 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1. ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 
 3. ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
     2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
     3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
     4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
     5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   1.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     2. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น าโดยการก าหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และ
แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งรู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 
     3. สอดแทรกความรู้ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
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   1.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 
ความสม่ าเสมอในการเข้าชั้นเรียนหรือการส่งงานตามก าหนดเวลาที่มอบหมาย 
     2. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
     3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความพร้อมเพรียงและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
  2. ความรู้ 
   2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
     2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
     3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
     4. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
     5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
   2.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่นการบรรยาย การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น และซักถาม 
     2. ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและ 
มีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 
     3. มอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาน าเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายน าเสนอ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน 
 4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยายเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
   2.3 การประเมินผล 
     1. การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท าและการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
     3. ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
     4. ประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ การฝึกงาน และสัมมนา 
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มคอ.2   3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
     2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี 
     3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
     5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   3.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
      2. ใช้การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      3. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน 
      4. มีกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเรียนรู้วิธีการท างานและ 
การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
 3.3 การประเมินผล 
      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบค าถาม และการตอบโต้
สื่อสารกบัผู้อ่ืน 
      2. แบบฝึกหัด งานที่มอบหมายที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ วิธีการตั้งค าถาม และการแก้โจทย์
ปัญหาการเขียนรายงานหรือกรณีศึกษา 
      3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักในศักยภาพและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้ านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
     2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ  และ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
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     3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
     4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
     5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 
 4.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. เน้นการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกภาวะการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
     2. สอดแทรกเรื่องจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     3. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการอยู่ใน
สังคม 
 4.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และการแสดงออกของ
นักศึกษาระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
     2. ประเมินจากการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตาม ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
     3. สังเกตจากพฤติกรรมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างปลอดภัย  รวมถึงมีการรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
     2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
     3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
     4. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
     5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
 5.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง ให้มีการตัดสินใจ 
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
    2. น าเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. สอดแทรกการใช้ทักษะการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติในรายวิชาเรียน 
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มคอ.2  5.3 การประเมินผล 
      1. การสอบวัดความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
     2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การน าเสนอและเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน 
     3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
 
 6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
  6.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
     2. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
     3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
     4 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
     5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
  6.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
     2. ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน 
     3. มีวิชาฝึกงาน เพื่อฝึกการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
  6.3 การประเมนิผล 
    1. ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
    2. ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
    3. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1. พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  2. ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
  3. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ 
มีความสุข 
  4. สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
  2. ความรู้ 
  1. รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
   2. จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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   3. ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   4. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต   
  3. ทักษะทางปัญญา 
  1. เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
  2. เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
  3. รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต   
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
  3. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
  2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ 
  3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
  4. เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้ 
  
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ 
 4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. ความรู้ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนฐานการ
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
 3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
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มคอ.2  4. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
จริงได ้
 3. ทักษะทางปัญญา 
 1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
 3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยแล ะ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ  และ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
 3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
 5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ 
 4. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
 5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
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 6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
 1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพ  
ในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 2. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
 4. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)  
 5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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122 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 
00-011-001 ฟุตบอล            

00-011-002 ว่ายน้ า      

00-011-003 กีฬาลีลาศ       
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ       
00-011-005 บาสเกตบอล              
00-011-006 ตะกร้อ       
00-011-007 แบดมินตัน       
00-011-008 วอลเลย์บอล       
00-011-009 ฟุตซอล        
00-011-010 เทนนิส         
00-011-011 กอล์ฟ         
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม              
00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต               
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123 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (ต่อ) 
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                  
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
00-018-001 ศาสตร์พระราชา       

00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ              
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย          
00-018-004 ผู้น านันทนาการ      

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต           
กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์         
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ           
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต           
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต          

 



 

 
 

มคอ.2 

124 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก                 
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน               
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                  
00-023-002 สังคมกับการปกครอง                  
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์                   
00-023-004 ไทยศึกษา                   
00-023-005 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย                   
00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา               
00-023-007 ชุมชนศึกษา                   
00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม                 
00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            

00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย         

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย             

00-034-005 ศิลปะการพูด             

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ      

00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                   
00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                   
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ต่อ) 
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       

04-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข       

04-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       

04-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์       

04-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ       

00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี     

00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร              



 

 
 

มคอ.2 

127 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
00-047-003 ยาและสารเสพติด        

00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว               
00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์              
00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต              
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ       

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ            
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128 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 

14-211-101 เคมีปิโตรเลียม                               

14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม                               

14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

                              

14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

                              

14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม                              

14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม                            

14-211-207 ของไหลอุณหภาพ                               

14-211-208 ปฏิบัติการของไหล 
อุณหภาพ 

                              



 

 
 

มคอ.2 

129 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี

14-212-101 พื้นฐานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม                               

14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม                               

14-212-103 ความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามัย 

                              

14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

                              

14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม                               

14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

                              

14-212-307 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                              

 



 

 
 

มคอ.2 

130 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (ต่อ) 
14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม                               

14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

                              

14-212-410 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
และการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

                              

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค                               

14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค                               

14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม                               

14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ                               

14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม                               

14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น                               
 



 

 
 

มคอ.2 

131 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (ต่อ) 
14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน                               

14-213-317 ปฏิบัติการกัดกร่อนและการ
ป้องกัน                               

14-213-318 ระเบียบวธิีวิจยัทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

                              

14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม                               

14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

                              

14-213-321 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน                                

14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟา้                               

14-214-112 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ
การวัดไฟฟา้ 

                              

14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์                               

14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ 

                              

14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม                               
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132 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (ต่อ) 
14-214-316 ปฏิบัติการระบบควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

                              

14-215-109 ความปลอดภยัในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม                               

14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม                               

  กลุ่มวชิาโครงงาน 

14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

                              

14-213-212 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
1                               

14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
2                               

  วิชาชีพเลือก
14-213-001 แร่และหิน                               

14-213-002 การส ารวจและวิเคราะห์ถ่านหิน                               
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133 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  วิชาชีพเลือก (ต่อ)

14-213-003 เช้ือเพลิงปิโตรเลียมและ 
การเผาไหม้ 

                              

14-213-004 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม                               

14-213-005 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ
เทคโนโลยี 

                              

14-214-001 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์                               

14-214-002 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และ 
นิวเมติกส์ 

                              

14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์                               

14-214-004 ปฏิบัติการปั๊มและ
คอมเพรสเซอร์ 

                              

14-214-005 การใช้และการควบคุม
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 

                              

14-214-006 ปฏิบัติการใช้และการควบคุม
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 

                              

14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม                               
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134 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  วิชาชีพเลือก (ต่อ)

14-214-008 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดคุมทาง
ปิโตรเลียม 

                              

14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 

                              

14-214-010 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 

                              

14-215-001 การจัดการความปลอดภัย 
ในอุตสาหกรรม                               

14-215-002 การประเมินความเส่ียงและ 
การจัดการความเส่ียงทาง 
อาชีวอนามัย 

                              

14-215-003 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 

                              

14-214-007 การจัดการส่ิงแวดล้อมทาง
ปิโตรเลียม                               

14-215-005 เทคโนโลยีสะอาด                               
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135 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  วิชาชีพเลือก (ต่อ)
14-215-006 การจัดการกระบวนการ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
                              

14-215-007 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

                              

14-215-008 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

                              

14-216-001 พลังงานชีวภาพและชีวมวล                               

14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล                               

14-216-003 พลังงานแสงอาทิตย์และ 
การใช้งาน 

                              

14-216-004 เทคโนโลยีกังหันลม                               

14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                               
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136 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วชิาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

14-213-213 การเตรียมความพร้อม 
การฝึกงานและสหกิจศึกษา                               

14-213-214 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1                               

14-213-423 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2                               

14-213-424 สหกิจศึกษา                               
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั้งใน
ระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจาก
อาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 



มคอ.2 

138 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร 
 2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนการสอน 
 2.1.3 มีการทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนหรือ ใน
รายละเอียดวิชา มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.1.4 มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 
 2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 3.1 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ 
ต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไป
ตามประกาศของคณะ 
 3.2 เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้รับใบรับรอง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่ ซึ่งมีการปฐมนิเทศ แนะแนว การเป็นครู แก่
อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือเรียนรู้และปรับตัว
เข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู
อาจารย์ และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 1.3 ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ 
  2.1.3 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ  
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
  2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  2.2.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
 



มคอ.2 

140 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจ านวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และ
ข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรมีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้า
ศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืนฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่
ก าหนด  
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมี
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 



มคอ.2 

142 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ 
เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
 6.1 ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

 ห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 5 ห้อง 
6.2 ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
6.3 ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.4 ห้องปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบด้วย 

1) ห้องปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดฝึกกระบวนการผลิตในปิโตรเลียม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
2 เครื่องจ าลองการกลั่นปิโตรเลียม (Oil Refinery Model)  

เป็นแบบจ าลองสาธิตเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
1 เครื่อง 

3 ครุภัณฑ์ห้องทดสอบปั๊ม 1 ชุด 
4 ครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียม 1 ชุด 
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 2) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง 
2 เครื่องกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง 
3 เครื่องกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 330 มม. พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง 
4 เครื่องกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง 
5 เครื่องกัดโลหะเพลาตั้ง (Vertical Milling) พร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง 
6 เครื่องกัดโลหะเอนกประสงค์ (Universal Milling) พร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง 
7 เครื่องเจียรไนโลหะแนวราบ พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง 
8 เครื่องเจียรไนโลหะเพลากลม พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
9 เครื่องไสโลหะแนวราบ พร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง 
10 เครื่องไสโลหะแนวดิ่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 

 
 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
11 เครือ่งลับดอกสว่าน 1 เครื่อง 
12 เครื่องลับเครื่องมือตัด  1 เครื่อง 
13 เครื่องเจาะ 7 เครื่อง 

 
3) ห้องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส 18 ชุด 
2 ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 18 ชุด 
3 ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

 
4) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องทดสอบความแข็ง 4 เครื่อง 
2 เครื่องทดสอบแรงดึง 1 เครื่อง 
3 เครื่องทดสอบแรงกระแทก 1 เครื่อง 
4 เครื่องทดสอบแรงอัด 1 เครื่อง 
5 เครื่องทดสอบแรงเฉือน 1 เครื่อง 
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5) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดฝึกงานปฏิบัติงานกลึงโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15 ชุด 
2 ชุดฝึกงานปฏิบัติงานกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15 ชุด 
3 เครื่องกลึงโลหะแบบ 2 เพลา ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
4 เครื่องกัดโลหะแนวตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง 
5 เครื่อง Wire Cut ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
6 เครื่อง EDM ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
7 เครื่องกลึงโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบป้อนงาน 1 เครื่อง 
8 เครื่องกลึงโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแขนกล 1 เครื่อง 
9 เครื่องตัดโลหะด้วยแสง Laser ระบบ CNC พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
10 ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบชิ้นงานชุดปรับตั้งค่าเครื่องมือตัด 1 ชุด 

 
6) ห้องปฏิบัติการนิวมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Pneumatics Test Set 1 ชุด 
2 Hydraulics Test Set 1 ชุด 

 
7) ห้องปฏิบัติการดิจิตอล มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Digital Multimeter 8 เครื่อง 
2 Analog Multimeter 8 ชุด 
3 ชุดทดลองดิจิตอล 10 ชุด 
4 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล 10 ชุด 
5 ชุดฝึกและสาธิต CPLD 5 ชุด 
6 เครื่องตรวจสอบและโปรแกรมไอซี 1 เครื่อง 
7 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

 
  8) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต มีเครื่องมือและ

ครุภัณฑ์ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดทดลอง PID Control และ Fuzzy Logic Control 1 ชุด 
2 ชุดทดลอง Data Acquisition 1 ชุด 
3 ชุดทดลอง Image Processing 1 ชุด 
4 ชุดทดลอง Transducer 1 ชุด 
5 ชุดทดลอง Signal Isolation 1 ชุด 
6 ชุดทดลอง Servo Control 1 ชุด 
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ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
7 Multimedia Projector 1 เครื่อง 
8 Visualizer 1 เครื่อง 
9 Digital Real-Time Oscilloscope 10 เครื่อง 
10 Digital Multimeter 10 เครื่อง 
11 Waveform Generator 1 เครือ่ง 
12 ชุดทดลอง Servo Training 1 ชุด 
13 ชุดทดลอง Electronics Circuit with Simulator 1 ชุด 
14 ชุดฝึกสาธิต PLC 5 ชุด 
15 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

 
. 

9) ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 8 ชุด 
2 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 12 ชุด 
3 ชุดโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล 1 ชุด 
4 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ 18 ชุด 
5 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 ชุด 
6 Digital Multimeter 8 เครื่อง 
7 Analog Multimeter 8 เครื่อง 
8 Oscilloscope 16 ชุด 
9 ชุดเครื่องเสียงรอบทิศทาง 1 ชุด 
10 ชุดทดลองเครื่องเสียง 4 ชุด 
11 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
12 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอล 1 เครื่อง 

 
10) ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 40 เครื่อง 
2 เครื่องส ารองไฟ UPS 40 เครื่อง 
3 จอแบนติดผนังพร้อมมอนิเตอร์ 1 เครื่อง 
4 เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 
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11) หอ้งปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคนิคการอินเตอร์เฟส มีเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดทดลองอินเตอร์เฟส 15 ชุด 
2 ชุดทดลองโปรแกรมเมเบิ้ลคอลโทรลเลอร์ 5 ชุด 
3 ชุดทดลองควบคุมโปรแกรม 10 ชุด 
4 จอแบนติดผนังพร้อมมอนิเตอร์ 1 เครื่อง 
5 เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ 1 เครื่อง 
6 ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 
7 มัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง 
8 เครื่องมือวัดเอนกประสงค์ 5 เครื่อง 
9 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
10 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย 10 ชุด 
11 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 ชุด 
12 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 2 ชุด 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง 15 เครื่อง 

 
12) ห้องปฏิบัติการโครงงานทางวิศวกรรม มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 PCB Prototype Machine 1 เครื่อง 
2 ชุด Soldering/Disordering Device 1 ชุด 
3 ชุด Small Soldering and Disordering 2 ชุด 
4 Small Soldering/Disordering Gun 16 เครื่อง 
5 Computer Workstation 16 เครื่อง 
6 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

 
13) ห้องปฏิบัติการจ าลองการท างานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดจ าลองการท างานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรม 5 ชุด 
2 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขัน้สูง 5 เครื่อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การก ากับ   
   มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของ   
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า   
   หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2          
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 

x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุม 
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

     1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้               
     3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

5)  มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
และผลการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

    x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ   
แนะแนวแก่นักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษท่ี 21 และ 4) มีช่องทางการรับ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการปรับปรุง         
ตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตามระบบ   
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
4. อาจารย์  7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น      

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ 3) ระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และผลการด าเนินงาน
ตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51      
จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80         
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม    

    และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ     
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ    
      และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง x x x x x 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน   
   ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้  
      ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา         
      2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา     
      3) การก าหนดผู้สอน 4) การก ากับ ติดตาม การ 
      ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ 
      เรียนการสอน 5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการ  
      บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม   
      และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6) การ  
      ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
      อุดมศึกษาแห่งชาติ และ 7) การก ากับการประเมิน   
      การจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการ 
      เรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนน   
      ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
      ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
      อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา      
      ให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน   
   ผู้เรียน 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ 
       ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
       มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา      
       ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร         
      ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี  
      การศึกษา 

x x x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม        
      มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ  
      มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
      ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
      กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
      ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
      ปีที่แล้ว 

 x x x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่งสนับสนุน   
    การเรียนรู้ 
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุน   
      การเรียนรู้เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
      การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
      และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
      ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและพัฒนาการเรียนการสอน จะพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์
ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อที่ท าการสอนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย 
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างอยู่ในชั้นเรียน เช่น การตอบค าถามเมื่ออาจารย์ผู้สอนรวบรวม
ข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ 
  การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  ในเนื้อหาที่ได้
สอนไป หากพบว่ามีปัญหา ควรน าปัญหาที่พบมาท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ก่อนส าเร็จการศึกษา โดย
การตอบแบบสอบถาม หรือการประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
  2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
  2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ท า
การปรับปรุงในหัวข้อที่มีปัญหา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา  (มคอ.3 
และ/หรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานจากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
  4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวม 
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผล การด าเนินการ
หลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขา 
  4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง
การด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี
ผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ครั้งนี้เป็นการปรับปรุง

หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อีกทั้งยังพิจารณาถึงความ
ทันสมัยของวิชาการและเทคโนโลยี สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัจจัย
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสะท้อนมายังหลักสูตร ให้เห็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของหลักสูตร จึงรวบรวมข้อมูลเข้า
กระบวนการยกร่างและวิพากย์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญของหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้มี
วิชาชีพพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิตและ
การบริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมบัณฑิตให้มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดประเด็นที่น ามาพิจารณาและปรับปรุงดังนี้  
 

1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

 
1.1 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-
2564) ในด้าน
การพัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ของก าลังคนให้มี
ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและ
ทักษะเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือให้พร้อมสู่ 

1.1 ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้
มีความทันสมัย
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  

ปรับปรุงเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชาและเพ่ิมรายวิชาใหม่ 
14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
2(0-4-2) 

14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

1(0-2-1) 

14-211-108 ปฏิบัติการของไหลอุณหภาพ 1(0-2-1) 
14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
  2(0-4-2) 

14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 

1(0-2-1) 

14-212-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
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เหตุผลในการ 
ปรับปรงุ 

แนวทางการ 
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 
 

การปรับตัวของ
โครงสร้าง
อุตสาหกรรม  
ซึ่งกลุ่มพลังงาน
เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและ
อุตสาหกรรม
สนับสนุนภายใต้
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
อุตสาหกรรม 

 14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2(2-0-4) 

14-213-004 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจ

ปิโตรเลียม 
3(3-0-6) 

 
14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ 3(3-0-6) 
14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 3(3-0-6) 
14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-321 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน 3(3-0-6) 
14-214-005 การใช้และการควบคุม

เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทาง

ปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

 
14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

1(1-0-2) 
 

14-215-007 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 3(3-0-6) 
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 2.สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

 
2.1 การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

2.1 ให้นักศึกษามี
ความพร้อมใน
การประกอบ
อาชีพหลังจากจบ
การศึกษาโดยการ
ส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1) ท าการปรับปรุงเนื้อหาโดยการเพ่ิมศัพท์เทคนิคในรายวิชา 
2) ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้หนังสือ สื่อการสอน 
อ่ืน ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

2(2-0-4) 

14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 2(2-0-4) 
14-212-103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจ

ปิโตรเลียม 
3(3-0-6) 

 
14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ 3(3-0-6) 
14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 3(3-0-6) 
14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(2-0-4) 
14-213-318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 
3(3-0-6) 

14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 
1(0-2-1) 

14-213-321 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน 3(3-0-6) 
14-214-005 การใช้และการควบคุม

เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทาง

ปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 
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 3. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

 
3.1 เพ่ิม 
หน่วยกิตปฏิบัต ิ
ใหส้อดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลัย
และยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 
 
3.2 เพ่ิม/ลด
เนื้อหาในรายวิชา 
 
 
 
 
3.3 ตรวจสอบ
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

3.1 ปรับการจัด
ชั่วโมงเรียนให้
เป็นภาคปฏิบัติ
มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
3.2 ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา
และเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอน 
 
3.3 ตรวจสอบ
รายละเอียดใน
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1) เพ่ิมหน่วยกิต ปฏิบัติในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
2) เพ่ิมกรณีศึกษา/ใช้การสอนแบบ BBL (Brain based 
learning), PBL (Problem based learning), Active 
learning ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
3) จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

2(2-0-4) 

14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 2(2-0-4) 
14-212-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
14-212-103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1(1-0-2) 

14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและ 

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2(2-0-4) 

14-213-001 แร่และหิน 2(2-0-4) 
14-213-002 การส ารวจและวิเคราะห์ 

ถ่านหิน 
2(2-0-4) 

14-213-003 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและ 
การเผาไหม ้

3(3-0-6) 
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เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 
 

  14-213-004 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
14-213-005 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ

เทคโนโลยี 
2(2-0-4) 

14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 1(1-0-2) 
 

14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม    

3(3-0-6) 

14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 3(3-0-6) 
14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(2-0-4) 
14-213-318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 
2(2-0-4) 

14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม  
1(0-2-1) 

14-213-321 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน 3(3-0-6) 
14-214-001 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 1(1-0-2) 
14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 1(1-0-2) 
14-214-005 การใช้และการควบคุม

เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทาง

ปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  1(1-0-2) 
14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 1(1-0-2) 
14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 
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เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 
 

  14-215-001 การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

14-215-002 การประเมินความเสี่ยงและ 
การจัดการความเสี่ยงทาง 
อาชีวอนามัย 

3(3-0-6) 

14-215-003 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

3(3-0-6) 

14-215-004 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
ปิโตรเลียม 

3(3-0-6) 

14-215-005 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
14-215-006 การจัดการกระบวนการ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
3(3-0-6) 

14-215-007 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

14-215-008 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

1(1-0-2) 

14-216-001 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 3(3-0-6) 
14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 3(3-0-6) 
14-216-003 พลังงานแสงอาทิตย์และ 

การใช้งาน 
3(3-0-6) 

14-216-004 เทคโนโลยีกังหันลม 3(3-0-6) 
14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
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 ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
และช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่พร้อมไปด้วยองค์ความรู้ ความสามารถทางฝีมือ ทักษะปฏิบัติ และรวมถึง
ทัศนคติที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้เพ่ือให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
สังคม และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์
และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการ
การท างานได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1) มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ สังคม และท า
หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และ
ปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตและเสียสละ 

00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 3(2-2-5) 
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
00-018-004 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 
00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   3(2-2-5) 
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
00-023-004 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6) 
00-023-007 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 3(3-0-6) 
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   3(3-0-6) 
14-212-103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
1(0-2-1) 

14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-215-001 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-215-002 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ 

ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
3(3-0-6) 

14-215-003 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

3(3-0-6) 

14-215-004 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
2) มีความรู้ภาคทฤษฎี
และทักษะเชิงปฏิบัติ 
สมรรถนะในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพ และ
การศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 
 

14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม 1(0-2-1) 
14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(0-4-2) 
14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
1(0-2-1) 

14-211-108 ปฏิบัติการของไหลอุณหภาพ 1(0-2-1) 
14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1(0-2-1) 
14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-213-001 แร่และหิน 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 14-213-002 การส ารวจและวิเคราะห์ถ่านหิน 3(3-0-6) 
14-213-003 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 3(3-0-6) 
14-213-004 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 1(1-0-2) 
14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม  3(3-0-6) 
14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ  3(3-0-6) 
14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 3(3-0-6) 
14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(2-0-4) 
14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-321 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน  3(3-0-6) 
14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 1(1-0-2) 
14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  1(1-0-2) 
14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 1(1-0-2) 
14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-215-005 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
14-215-006 การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
14-215-007 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
14-215-008 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
14-216-001 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 3(3-0-6) 
14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 3(3-0-6) 
14-216-003 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 3(3-0-6) 
14-216-004 เทคโนโลยีกังหันลม 3(3-0-6) 
14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

3) มีความใฝ่รู้ในองค์
ความรู้และเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้
สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน 
พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

00-046-005 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  2(2-0-4) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  2(2-0-4) 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 2(2-0-4) 
00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 2(2-0-4) 
14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
14-212-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
14-213-213 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจ

ศึกษา 
1(0-2-1) 

14-213-214 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(320) 
14-213-423 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 6(640) 
14-213-424 สหกิจศึกษา 6(640) 
14-214-005 การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลทาง

ปิโตรเลียม 
1(1-0-2) 

14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1(1-0-2) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

4) คิดเป็น ท าเป็น  
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหา และประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 2(2-0-4) 
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 2(2-0-4) 
00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 
00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 2(2-0-4) 
14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
1(1-0-2) 

14-213-005 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม    1(0-2-1) 
14-213-212 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(0-9-0) 
14-213-318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1(0-2-1) 
14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 1(1-0-2) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

5) มีมนุษยสัมพันธ์และ
มีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
มีทักษะในด้านการ
ท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการ
การท างานได้อย่าง
เหมาะสม มีจิตส านึก
รักองค์กรและเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 3(3-0-6) 
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 2(2-0-4) 
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 2(2-0-4) 
14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
2(2-0-4) 

14-212-410 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

1(0-2-1) 

6) มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร  
และใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 
และศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดี 

00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
00-034-005 ศิลปะการพูด 2(2-0-4) 
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2(2-0-4) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2(2-0-4) 
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ   2(2-0-4) 
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(2-0-4) 
00-035-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
00-035-008 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา  
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 

(120 หน่วยกิต) 

เกณฑ์ตาม 
มคอ.1 

(120 หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558 

(141 หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
 ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

(141 หน่วยกิต) 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 34 ไม่น้อยกว่า 31 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 101 ไม่น้อยกว่า 104 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 120 141 141 
จ านวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ   ปฏิบัติ 31 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 30.7) 
ทฤษฎี 70 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 69.3) 

ปฏิบัติ 36 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 43.4) 

ทฤษฎี 47 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 56.6) 

จ านวนชั่วโมงวิชาเฉพาะ   ปฏิบัติ 70 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 44.6) 

ทฤษฎี 87 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 55.4) 

ปฏิบัติ 141 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 75.0) 

ทฤษฎี 47 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 25.0) 
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 ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 7 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ 
6 หน่วยกติ  1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย     6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3 หนว่ยกิต  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต     
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 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 1.6 กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หน่วยกิต     
 1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต  2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 43 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 22 หน่วยกิต  2.3 วิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต 
     2.4 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการ 

การเรียนรู้ร่วมการท างาน 
10 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
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2. รายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
สรุปการเปลี่ยนแปลง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต  
กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย      
01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 

Ethics for Human Beings 
3(3-0-6) 00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 

Ethics for Human Beings 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-021-003 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-021-004 วรรณกรรมไทย 
Thai Literature 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-005 จิตวิทยาท่ัวไป 
General Psychology 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย์ 
Human Behavior 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-022-002 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ 
Peace and Human Security 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-022-004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชา

คุณภาพชีวิตดี มีสุข 
01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 

Law and Legal Systems 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-023-005 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Laws 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

02-032-007 สิง่แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Sources 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-032-001 เคมีท่ัวไป 
General Chemistry 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

02-032-002 ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

02-032-006 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Man and Biological Science 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
Information Technology for Study Skills 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Computer Technology 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-002 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics for Everyday Use 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-003 คณิตศาสตร์ต้นแบบ 
Classical Mathematics 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-001 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 
General Mathematics 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ   
01-040-001 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 

Human Essence and Fulfillment 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-002 วิธีการเรียนรู้ 
Learning Methods 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-004 มนุษย์กับสังคม 
Man and Society 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-040-008 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
Man and Environment 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/

ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชา
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 

01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชา

คุณภาพชีวิตดี มีสุข 
05-040-009 การเป็นผู้ประกอบการ 

Entrepreneurship 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-040-007 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มความรู้ทางดา้นศิลปวัฒนธรรม    
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 

Southern Cultures and Traditions 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in the Globalization 
Context 

3(3-0-6) 01-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in the Globalization 
Context 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/

ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชา
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 

01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 01-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชา

คุณภาพชีวิตดี มีสุข 
01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ 

Aesthetics in Art 
3(3-0-6) 01-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 

Aesthetics in Art 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา/ย้าย
รายวิชาไปกลุ่มวิชาคุณภาพ

ชีวิตดี มีสุข 
01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต 

Music for Life 
3(2-2-5) 01-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 

Music for Life 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/
ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชา

คุณภาพชีวิตดี มีสุข 
01-021-012 ศิลปะการเล่นเงา 

Art of Shadow Play 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Use  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-046-002 
 

ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-046-003 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-046-004 
 

ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-046-005 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
01-023-001 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

01-023-002 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-023-003 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-023-004 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-023-005 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-023-006 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-023-007 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-023-008 กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-023-009 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-023-012 การรักษาสุขภาพ 
Health Care 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Aerobic Dance for Health 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
Yoga for Health 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

   00-011-010 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

   00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai Language for Communication 
3(3-0-6) 00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-011-003 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(3-0-6) 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 

English Conversation 
3(3-0-6) 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 

English Conversation 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in English 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(3-0-6) 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-011-002 ทักษะการเขียน 

Writing Skills 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1   
English  I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2   
English  II 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง 
English for Edutainment 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-313-001 ภาษาจีน 1   
Chinese  I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-314-001 ภาษามลายู 1   
Malay I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-315-001 ภาษาญี่ปนุ 1  
Japanese I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-316-001 ภาษาเกาหลี 1 
Korean I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-317-001 ภาษาฝรั่งเศส 1 
French I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-318-001 ภาษาเยอรมัน 1 
German I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-319-001 ภาษาสเปน 1 
Spanish I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   
Man and Literature 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Life Long Learning 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ   
English for Presentation 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Life Long Learning 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
14-512-204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 

Communication Network 
3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
Energy Management in Industries 

2(2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-313 เทคโนโลยีวัสดุ 
Materials Technology 

2(2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

14-514-101 อุณหพลศาสตร์ 
Thermodynamics 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-514-204 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
Hydraulics and Pneumatics 

3(1-6-4) 14-214-001 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
Hydraulics and Pneumatics 

1(1-0-2) ปรับรหัสวิชา/ย้ายรายวิชา
ไปกลุ่มวิชาชีพเลือก/ 

ปรับหน่วยกิต 
   14-214-002 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 

Practice in Hydraulics and Pneumatics 
2(0-4-2) รายวิชาใหม่ 

14-514-205 พื้นฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
Introduction to Transport Phenomena 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-514-207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
Mechanical Maintenance 

3(1-6-4)    ยกเลิกรายวิชา 

   14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Introduction to Petroleum Industry 

1(1-0-2) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Practice in Petroleum Industry  

2(0-4-2) รายวิชาใหม่ 

   14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Physics in Petroleum Industry 

2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 

   14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Physics in Petroleum Industry Laboratory 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

   14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 
Thermofluids 

2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 

   14-211-108 ปฏิบัติการของไหลอุณหภาพ 
Thermofluids Laboratory 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

   14-212-101 พื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Industrial Technology Fundamentals  

  1(1-0-2) รายวิชาใหม่ 

   14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Practice in Industrial Technology 

2(0-4-2) รายวิชาใหม่ 

   14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 
Industrial Materials 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Information Technology and Computer 
Science 

1(1-0-2) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   14-212-307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
Information Technology and Computer 
Science Laboratory 

2(0-4-2) รายวิชาใหม่ 

   14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Management 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 
Personal Development and Petroleum 
Technology Training 

2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 

   14-212-410 ปฏบิัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Practice in Personal Development and 
Petroleum Technology Training 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ วิชาเฉพาะด้าน  
14-512-103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

Petroleum Processing 
3(3-0-6) 14-213-210 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

Petroleum Processing 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
14-512-205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 

Project Preparation for Petroleum 
Technology I 

1(1-0-2) 14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Preparation for Petroleum Technology 
Project 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-512-206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
Project in Petroleum Technology I 

3(1-6-4) 14-213-212 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
Project in Petroleum Technology I 

3(0-9-0) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

14-512-207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 
Internship Preparation for Petroleum 
Technology I 

1(0-2-1) 14-213-213 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/เปล่ียนชื่อ
รายวิชา/ย้ายรายวิชาไป
วิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการ
เรียนรู้ร่วมการท างาน/

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
14-512-208 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 

Internship in Petroleum Technology I 
3(0-40-0) 14-213-214 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 

Internship in Petroleum Technology I 
3(320) ปรับรหัสวิชา/ย้ายรายวิชา

ไปวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการ

เรียนรู้ร่วมการท างาน/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Petroleum Industrial Chemistry 

3(3-0-6) 14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Petroleum Industrial Chemistry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-512-417 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน 
Enhanced Oil Recovery 

2(2-0-4) 14-213-321 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน 
Enhanced Oil Recovery 

3(3-0-6) 
 

ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
14-512-418 การเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

Drawing for Petroleum Industries 
2(1-3-3) 14-213-106 การเขียนแบบเทคนิค 

Technical Drawing 
1(1-0-2) 

 
ปรับรหัสวิชา/เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   14-213-107 ปฏิบัตกิารเขียนแบบเทคนิค 
Practice in Technical Drawing 

2(0-4-2)  

14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
Project Preparation for Petroleum 
Technology II 

1(1-0-2)  
 

 ยกเลิกรายวิชา 

14-512-416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
Project in Petroleum Technology II 

3(1-6-4) 14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
Project in Petroleum Technology II 

3(0-9-0) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-513-101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นทาง
ปิโตรเลียม 
Basic Occupational Health and Safety in 
Petroleum 

2(1-3-3) 14-212-109 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 
Safety and Occupational Health in 
Workplace 

2(2-0-4) ปรับรหสัวิชา/ 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ 

ย้ายรายวิชาไปวิชาเฉพาะ
พื้นฐาน/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

Practice in Safety and Occupational Health 
1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 



 

 
 

มคอ.2 

183 

 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-513-303 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทางอาชีวอนามัย 
Occupational Health Risk Assessment and 
Risk Management 

2(1-3-3) 14-215-002 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทางอาชีวอนามัย 
Occupational Health Risk Assessment and 
Risk Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ 

ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชาชีพ
เลือก/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
14-513-304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
Environmental Technology and Safety in 
Petrochemical Industries 

2(2-0-4) 14-215-003 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
Environmental Technology and Safety in 
Petrochemical Industries 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ 

ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชาชีพ
เลือก/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
14-514-103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 

Pumps and Compressors 
2(1-3-3) 14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 

Pumps and Compressors 
1(1-0-2) ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต/ย้ายรายวิชา
ไปกลุ่มวิชาชีพเลือก 

   14-214-004 ปฏิบัติการปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
Practice in Pumps and Compressors 

2(0-4-2) รายวิชาใหม่ 

14-514-206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 
Electrical Instruments and Measurements 

3(2-3-5) 14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 
Electrical Instruments and Measurements 

1(1-0-2) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
   14-214-112 ปฏิบัตกิารเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  

Practice in Electrical Instruments and 
Measurements 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-512-101 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 
Geology and Exploration for Petroleum I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-102 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 
Geology and Exploration for Petroleum II 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
Petroleum Economics 

2(2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Petroleum Technology 

2(2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 
Natural Gas Processing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-513-102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
Industrial Hygiene 

2(1-3-3)    ยกเลิกรายวิชา 

14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม 
Equipment and Laboratory for Petroleum 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัติการขั้นสูงทางปิโตรเลียม 
Advanced Equipment and Laboratory for 
Petroleum 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

14-516-301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 
Personal Financial Management 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-516-402 การพัฒนาตนเอง 
Self Development 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 
Geology and Exploration for Petroleum 

3(3-0-6) 
 

รายวิชาใหม่ 

   14-214-005 การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
Petroleum Machinery Operation and Control 

1(1-0-2) รายวิชาใหม่ 

 

 

 14-214-006 ปฏิบัติการใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 
Practice in Petroleum Machinery Operation 
and Control 

2(0-4-2) รายวิชาใหม่ 

   14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ 
Drilling Technology 

3(3-0-6) 
 

รายวิชาใหม่ 

   14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 
Refinery Technology 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

 
 

 14-213-318 ระเบยีบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Research Methodology for Petroleum 
Technology 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

 
 

 14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
Sensors and Transducers 

1(1-0-2) รายวิชาใหม่ 

 
 

 14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
Practice in Sensors and Transducers 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

 
 

 14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Safety in Petroleum Industry 

1(1-0-2) 
 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Safety Practice in Petroleum Industry 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

   14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 
Petroleum Instrumentation 

2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 

   14-214-008 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 
Practice in Petroleum Instrumentation 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

   14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
Mechanical Maintenance for Petroleum 

1(1-0-2) 
 

รายวิชาใหม่ 

   14-214-010 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
Practice in Petroleum Machinery 
Maintenance 

2(0-4-2) รายวิชาใหม่ 

   14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
Seminar in Petroleum Technology 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาชีพเลือก  
14-512-326 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 2 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education II 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-327 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
Internship in Petroleum Technology II 

3(0-40-0) 14-213-423 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
Internship in Petroleum Technology II 

6(640) ย้ายรายวิชาไปวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ 

วิชาบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมการท างาน/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-513-409 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) 14-215-008 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
เพิ่มค าอธิบายรายวิชา 

14-512-428 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparation for Cooperative Education 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-429 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-40-0) 14-213-424 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(640) ปรับรหัสวิชา/ย้ายรายวิชา
ไปวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการ

เรียนรู้ร่วมการท างาน/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-512-119 การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
Mechanical Application for Petroleum 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-120 การกัดกร่อนและการป้องกัน 
Corrosion and Prevention 

2(1-3-3) 14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 
Corrosion and Prevention 

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา/ย้ายรายวิชา
ไปวิชาเฉพาะด้าน/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
   14-213-317 ปฏิบัติการกัดกร่อนและการป้องกัน 

Practice in Corrosion and Prevention 
1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

14-512-121 ภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Overview in Petroleum Industries Process 

2(1-3-3)    ยกเลิกรายวิชา 

14-512-122 แร่และหิน 
Minerals and Rocks 

2(2-0-4) 14-213-001 แร่และหิน 
Minerals and Rocks 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-512-123 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี 
Polymer Science and Technology 

2(2-0-4) 14-213-005 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี 
Polymer Science and Technology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
14-512-224 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 

Petroleum Fuels and Combustion 
3(3-0-6) 14-213-003 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 

Petroleum Fuels and Combustion 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

14-512-225 น้ าบาดาล 
Groundwater 

3(3-0-6) 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

14-513-105 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
Public Participation 

3(3-0-6) 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

14-513-106 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
Industrial Safety Management 

3(3-0-6) 14-215-001 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
Industrial Safety Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-513-207 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 
Petroleum Environmental Management 

3(3-0-6) 14-215-004 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 
Petroleum Environmental Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-513-208 เทคโนโลยีสะอาด 
Clean Technology 

3(3-0-6) 14-215-005 เทคโนโลยีสะอาด 
Clean Technology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-514-209 ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Electrical System in Petroleum Industries 

2(1-3-3)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-514-210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
Electronic Control System in Petroleum 
Industries 

3(2-3-5) 14-214-315 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
Electronic Control System in Petroleum 
Industries 

1(1-0-2) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/
ย้ายรายวิชาไปวิชา 

เฉพาะด้าน 
   14-214-316 ปฏิบัติการระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
Practice in Electronic Control Systems in 
Petroleum Industry 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

14-515-201 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 
Solar Energy and Applications 

2(2-0-4) 14-216-003 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 
Solar Energy and Applications 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
14-515-202 เทคโนโลยีกังหันลม 

Wind Turbine Technology 
2(2-0-4) 14-216-004 เทคโนโลยีกังหันลม 

Wind Turbine Technology 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-515-403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Renewable Energy Technology 

3(3-0-6) 14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Renewable Energy Technology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-515-404 การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Industrial Operation 
Management 

3(3-0-6) 14-215-006 การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Industrial Operation 
Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

14-515-405 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 
Bioenergy and Biomass 

3(3-0-6) 14-216-001 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 
Bioenergy and Biomass 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

   14-213-002 การส ารวจและวิเคราะห์ถ่านหิน 
Coal Exploration and Analysis 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   14-213-004 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 
Industrial Catalysts 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   14-215-007 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Energy and Environmental Management 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
Biodiesel Manufacturing Process 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาปรบัพื้นฐานวิชาชีพ   
14-511-101 ภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 

English for Petroleum 
3(3-0-6) 

   
ยกเลิกรายวิชา 

14-511-102 เคมเีบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
Basic Petroleum Chemistry  

3(3-0-6) 14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 
Petroleum Chemistry  

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต/ 

เปลี่ยนชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับรหัส/ย้ายรายวิชาไป
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

   14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม 
Petroleum Chemistry Laboratory 

1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 

14-511-103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1 
Basic Technical Skills Workshop I 

3(1-6-4) 
   

ยกเลิกรายวิชา 

14-511-104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
Basic Computer for Petroleum 

3(2-3-5) 
   

ยกเลิกรายวิชา 

14-511-105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 2 
Basic Technical Skills Workshop II 

3(1-6-4) 
   

ยกเลิกรายวิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6    หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6    หน่วยกิต  
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 ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรัชญา 
      ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พร้อมเข้าสู่นานาชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ปรัชญา 
      ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
พร้อมเข้าสู่นานาชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
     1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
มีความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
     2) มีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมเพ่ือประกอบวิชาชีพได้ 
 
     3) สามารถบูรณาการหลักการของทฤษฎี และ
ทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติเพ่ือน ามาท างานในการ
วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก แก้ไขปัญหา มี
ทักษะชีวิต รวมถึงตระหนักถึงผลกระทบของการ
ตัดสินใจ 
     4) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่ และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
     1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม 
และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ 
     2) มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ 
สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพ่ือ
การประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ 
สูงขึ้น 
     3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 
    4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

     5) มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารถใช้
ศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

     5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็น
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้
อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน 
     6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ 
ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
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 ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐาน 

คุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 

รายวิชา 

การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   
การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  เครื่องมือร่างแบบ
เครื่องมือวัดเบื้องต้น  งานวางแบบชิ้นงาน   
งานตะไบ  งานเลื่อย  งานสกัด  งานลับดอกสว่าน  
งานเจาะ  งานท าเกลียวด้วยมือ   
งานไฟฟ้าเบื้องต้น  และงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 

14-212-101  พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
14-212-102  ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หลักการและเทคนิคที่เก่ียวกับ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

14-212-103  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
14-212-104  ปฏิบัติการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 

พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรม  ประเภทของวัสดุ  
คุณสมบัติของวัสดุ  ส่วนประกอบและประโยชน์
ของวัสดุ  หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุ
อุตสาหกรรม  การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ  วัสดุ
ใหม่ทางอุตสาหกรรม  วัสดุกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

14-212-105  วัสดุอุตสาหกรรม  
 

การบริหารข้อมูล  การใช้อินเทอร์เน็ต   
การสื่อสารสมัยใหม่  และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

14-212-306  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14-212-307  ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 

รายวิชา 

พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ  ศาสตร์และศิลป์
ของการจัดการในอุตสาหกรรม  โครงสร้างองค์กร
และการก าหนดนโยบาย  การวางแผนการควบคุม
ติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม   
การจัดการคุณภาพ  จิตวิทยาอุตสาหกรรม   
การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน  การจัดการ 
โลจิสติกส์  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน   
และการบริหารความเสี่ยง   

14-212-308  การจัดการอุตสาหกรรม  
 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร  การวางแผนและ
การบริหารการฝึกอบรม  การพัฒนาตามสาย
อาชีพ  การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม   
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม   
การจัดท าแผนการฝึกอบรม  เทคนิคการน าเสนอ
และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
สื่อการฝึกอบรม  การวัดการประเมินผล   
การจัดท าเอกสารในการฝึกอบรม  และการฝึก
ปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 

14-212-409  การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
14-212-410  ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
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 ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
1 9099 0023x xx x 

วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นายจกัรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
1 8415 0006x xx x 

วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 นายจกัรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
1 8415 0006x xx x 

วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวจุฑามาศ จันโททยั 
1 6401 0011x xx x 

วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททยั 
1 6401 0011x xx x 

วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางณปภัช คงฤทธิ ์
1 9099 0023x xx x 

วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
1 1017 0006x xx x 

วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน), 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
1 9099 0009x xx x 

M.Sc. (Petroleum 
Geochemistry), 2557 
วท.ม. (ธรณีวิทยา), 2555 
วท.บ. (เทคโนโลยีปโิตรเคมี), 2552 

Newcastle University, 
England 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลา
นนท์ 
1 9007 0002x xx x 

วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม), 2555 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย), 2558 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
1 1017 0006x xx x 

วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน), 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
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 ภาคผนวก ซ 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอน 

 ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลกัสูตร  
 
นายจักรพงษ  จิตตจํานงค 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีไดรับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปท่ีจบ 

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยี
ปโตรเลียม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 

ปโตรเคมีและ
วัสดุพอลเิมอร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ 
Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Samanwong, N. and Chuaykarn N. 2019 Biodiesel 

production from canola oil and methanol using Ba impregnated calcium oxide with 
microwave irradiation-assistance. Chiang Mai Journal of Science 46(5) September: 
987–1000. 

Samanwong, N., Jitjamnong, J. and Khantikulanon, N. 2018. The Use of Bottom Ash from 
Biomass as Drill Hole Backfill. Proceedings of the 13th  National and International 
Sripatum University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for 
Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2508–2517. 

Khantikulanon, N., Jitjamnong, J. and Samanwong, N. 2018. Development Oil Skimmer 
Pump Using Adsorbent from Natural Materials. Proceedings of the 13t h  National 
and International Sripatum University Conference (SPUCON2018), Research and 
Innovations for Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2536–2546. 

Thunyaratchatanon, C., Luengnaruemitchai, A., Jitjamnong, J., Chollacoop, N., Chen, S. and 
Yoshimura Y. 2018. Influence of Alkaline and Alkaline Earth Metal Promoters on 
the Catalytic Performance of Pd–M/SiO2 (M = Na, Ca, or Ba) Catalysts in the Partial 
Hydrogenation of Soybean Oil-Derived Biodiesel for Oxidative Stability Improvement. 
Energy Fuels 32 August: 9744–9755. 

Jitjamnong, J. 2018. Effect of barium loading on CaO derived from waste egg shell 
heterogeneous catalyst for canola oil biodiesel. MATEC Web of Conferences 
Journal. 192 July: 1–4. 
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มคอ.2 Jitjamnong, J., Niseng, N., Khantikulanon, N. and Samanwong, N. 2018. Catalytic Activity of 
Ni over SiO2-Supported on Partial Hydrogenation of Biodiesel from Waste Cooking 
Oil. Thaksin University Journal 21(3) May: 99–106. 

Jitjamnong, J. and Thunyaratchatanon, C. 2018. Effect of the Pd-Mg/SiO2 on catalytic 
behavior for partial hydrogenation of soybean oil biodiesel. Proceedings of the 
2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), 
Songkhla, Thailand, 7-9 February 2018. pp. EE7–12. 

Jitjamnong, J. and Luengnaruemitchai, A. 2017. The Stability of the Palladium-Magnesium 
Supported on Silica Catalysts for Partial Hydrogenation of Biodiesel. Proceedings of 
the 8th Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced 
Materials and the 23th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and 
Polymers, Bangkok, Thailand, 23 May 2017. pp. 1–6. 

Khantikulanon, N. and Jitjamnong, J. 2017. Effect of Cassava Starch Ratio on Biomass Pellet 
Fuel from Rubber Tree. Proceedings of the 8th Research Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th PPC Symposium on 
Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand, 23 May 2017. pp. 1–6. 

Thunyaratchatanon, C., Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Numwong, N., Chollacoop, 
N. and Yoshimura, Y. 2016. Influence of Mg modifier on cis-trans selectivity in 
partial hydrogenation of biodiesel using different metal types. Applied Catalysis A: 
General 520 April: 170–177. 

 
ประสบการณ์สอน 

- เคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
- เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
- กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
- พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
- เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
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นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีไดรับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปท่ีจบ 

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยี
ปโตรเลียม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 

ปโตรเคมีและ
วัสดุพอลเิมอร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ 
Samanwong, N. Suparat, N. and Janthothai, J. 2017. Biogas Production from Food Scraps of 

Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of the 8th Research 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th 
PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand, 
23 May 2017. pp.1–6. 

 
ประสบการณสอน 

- การเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้ามัน 
- การกัดกรอนและการปองกนั 
- อุปกรณและปฏิบัติการทางปโตรเลียม 
- ภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
- เทคโนโลยีวัสดุ 
- ภาษาอังกฤษสําหรบัปโตรเลียม 
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มคอ.2 นางณปภัช  คงฤทธิ์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรม 
เหมืองแร่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Samanwong, N. and Chuaykarn N. 2019 Biodiesel 

production from canola oil and methanol using Ba impregnated calcium oxide with 
microwave irradiation-assistance. Chiang Mai Journal of Science 46(5) September: 
987–1000. 

Samanwong, N., Jitjamnong, J. and Khantikulanon, N. 2018. The Use of Bottom Ash from 
Biomass as Drill Hole Backfill. Proceedings of the 13th National and International 
Sripatum University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for 
Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2508–2517. 

Khantikulanon, N., Jitjamnong, J. and Samanwong, N. 2018. Development Oil Skimmer 
Pump Using Adsorbent from Natural Materials. Proceedings of the 13th National 
and International Sripatum University Conference (SPUCON2018), Research and 
Innovations for Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2536–
2546. 

Jitjamnong, J., Niseng, N., Khantikulanon, N. and Samanwong, N. 2018. Catalytic Activity of 
Ni over SiO2-Supported on Partial Hydrogenation of Biodiesel from Waste Cooking 
Oil. Thaksin University Journal 21(3) May: 99–106. 

Samanwong, N. Suparat, N. and Janthothai, J. 2017. Biogas Production from Food Scraps of 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of the 8th Research 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th 
PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand, 
23 May 2017. pp.1–6. 

หมายเหตุ  เปลี่ยนนามสกุลจากเดิม นางสาวณปภัช สมานวงศ์ เปลี่ยนเป็น นางณปภัช คงฤทธิ์ 
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ประสบการณ์สอน 
- ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 
- ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 
- กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
- การจัดการการเงินส่วนบุคคล 
- ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
- ภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 
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มคอ.2 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท  Master of Science Petroleum 
Geochemistry 

Newcastle University, 
England 

2557 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี 

ปิโตรเคมี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
Kheowsakul, N., Chaleamwong, K., Teerapan, T. and Kasetsomboon, N. 2019. Conveyor 

belt Control Unit sort out Objects by PLC. Proceedings of the 5th National 
Conference on Industrial Technology and Engineering (NCITE 2019), Disruptive 
Industrial Technology, Ubon Ratchathani, Thailand, 15 - 16 July 2019. pp. 271–276. 

 
ประสบการณ์สอน 

- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 
- อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม 
- การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
- เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
- ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
- ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 
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นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและ
การจดัการ 
พลังงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2553 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
Samanwong, N. Suparat, N. and Janthothai, J. 2017. Biogas Production from Food Scraps of 

Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of the 8th Research 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th 
PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand, 
23 May 2017. pp. 1–6. 

 
ประสบการณ์สอน 

- ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
- อุณหพลศาสตร์ 
- พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
- การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
- พลังงานชีวภาพและชีวมวล 
- การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
- การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 
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ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 อาชีพผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ

ประเมิน 
หมายเหตุ  

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. รู้กฎระเบียบและข้อบังคับ 
2. รู้จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
1. ประเมินจากเวลา การเข้า 
ช้ันเรียนและ การส่งงาน  
 
2. สังเกตการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม กลุ่มทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม   

  
 
2. แบบประเมินผลผู้เรียน 

 
1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียน   
2. จ านวนครั้งใน
การเข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-4  
 

ทักษะ (Skill) 
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา  
2. มีบุคลิกภาพท่ีดี อ่อนน้อมถ่อมตน  
มีสัมมาคารวะ  
คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดตีอ่วิชาชีพ  
2. มีความซื่อสัตย์  
3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2. ความรู้ ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
2. มีความรู้ทันต่อความเปลีย่นแปลง ของ
สังคม  

 
1. การทดสอบย่อยตาม
บทเรียน  
 
2. ประเมินการสอบกลางภาค
และปลายภาค  
3. ประเมินจากผลงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายและการน าเสนอใน
ช้ันเรียน  
 
4. เขียนโครงการวิจยั 
ระดับพื้นฐาน 

 
1. แบบทดสอบย่อย  
รายจุดประสงค ์
 
2. แบบทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  
3. แบบประเมินผล งาน/
ช้ินงานปฏิบัติ/ การน าเสนอ  
 
 
4. แบบฟอร์มการเขียน 
โครงการวิจัย 

 
1. ได้คะแนนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
60  
2. ผลการเรียน
ในรายวิชา  
3.  ผ่ า น เ กณ ฑ์
ประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  
4. ความถูกต้อง
ในการเขียนตรง
ตามหัวข้อท่ี
ก าหนด 

 
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-4  
 

ทักษะ (Skill) 
1. มีทักษะในการบูรณาการความรู้ใน 
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  
2. สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. มีใจใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. มีความเข้าใจในกระบวนการและ 
เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ 
ต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

3. ทักษะทางปัญญา ความรู้ (Knowledge) 
1. รู้ขั้นตอนการวางแผนและวิธีการท างาน
อย่างเป็นระบบ  
2. รู้และเข้าใจระบบการพัฒนางานเพื่อ 
ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  

 
1. ประเมินจากการสอบแบบ
อัตนัยเพื่อให้นักศึกษา 
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดและ
การแก้ปัญหาโดยประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา  
2. ประเมินจากผลงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  
3. ประเมินผลผู้เรียน และให้
ผู้เรยีนประเมินตนเองจากการ
เรียนรู ้
4. สังเกตการณ์จากรายงาน
หน้าช้ันเรียนในด้านการสื่อ
การสอน การแก้ปญัหาจาก
การตอบค าถาม 

 
1. แบบทดสอบอัตนัยตาม
เนื้อหาท่ีสอน  
  
  
  
2. แบบประเมินช้ินงาน/
ผลงานปฏิบตัิ  
3. แบบประเมินตนเอง  
  
  
4. แบบสังเกตการณ์ภายในช้ัน
เรียน 

 
1. ตอบตรงตาม
กรอบแนวคิด/
แบบเฉลยและ
ผ่านเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60   
2. ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินความ
ถูกต้องของ
ช้ินงาน/ผลงาน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-4  
 

ทักษะ (Skill) 
1. สามารถคดิวิเคราะห์ วิพากษ์และ 
วิจารณส์าเหตุของปัญหา เพื่อหา 
แนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
2. มีทักษะในการน าความรูไ้ป ประยุกต์ใช้
กับงานและสามารถบรูณาการความรู้จาก
การเรยีนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
3.1 มีความสามารถในการวางแผนคิด 
วิเคราะหไ์ด้อยา่งเป็นระบบและ แก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม  
3.2 มีไหวพริบปฏภิาณดี สามารถ 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้ใหม่ ๆ และทันสมัยในวิชาชีพ  
2. รู้บทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ  

 
1. ประเมินจากพฤติกรรมใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม  
2. ประเมินจากผลงาน ทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคล  
3. ประเมินจากความสามารถ
ในการใช้สื่อเพื่อน าเสนองานที่
มีรูปแบบแตกต่างกัน  
4. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แบบสังเกตการณ์ ภายใน
ช้ันเรียน  
2. แบบทดสอบ รายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
3. แบบประเมินการ น าเสนอ
งาน  
 

 
1. ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินความ 
ถูกต้องของ
ช้ินงาน/ผลงาน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  
2. ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  
3. ความถูกต้อง
ในการน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 

 
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-4  
 

ทักษะ (Skill) 
1. มีทักษะในการสื่อสารกับกลุม่คนท่ี
หลากหลาย และสามารถสนทนาได้ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. มีทักษะการน าเสนอหรือถ่ายทอด 
ความรู้ที่ได้รับมาอย่างเป็นระบบ 
คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์  
2. สามารถบริหารจัดการและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร์ และ
สถิติในการประมวลผล แปล ความหมาย 
วิเคราะห์ น าเสนอข้อมลู  
2. รู้หลักในการเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม  

 
1. ประเมินจากผลการเรียน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
2. ประเมินจากการ อธิบาย
หลักการเข้าถึงข้อมูลด้วย
เทคโนโลยี สารสนเทศ  
3. ประเมินจากการ สรุปความ
และการสื่อความคิด และการ
ใช้ ภาษาที่เหมาะสมในการ
สื่อสาร 

 
1. แบบทดสอบตาม รายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
2. แบบประเมินการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  
3. แบบสังเกตการณ์ใน 
ช้ันเรียนด้านการสื่อสาร 

 
1. ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินความ 
ถูกต้องของ
ช้ินงาน/ผลงาน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  
2. ความถูกต้อง
ในการน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน  
3. ผ่านเกณฑ์ 
ประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-4  
 

ทักษะ (Skill) 
1. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น
ในการประกอบอาชีพ  
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. สามารถสืบค้นและตดิตาม 
ความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องกับ
วิชาชีพ  
2. สามารถ ฟง พูด อ่าน เขียน และสรุป
ประเด็นเนื้อหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
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ประเมิน 

หมายเหตุ  

6. ทักษะการปฏิบัติงาน ความรู้ (Knowledge) 
1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบวิชาชีพ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. มีทักษะในการบริหารจัดการ การ
วางแผน การบริหารความเสีย่ง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
1. ประเมินจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
2. ให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานในด้านตา่ง ๆ 
3. สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกด้านเจตคติและ 
กิจนิสัยที่ดตี่อการปฏิบตัิงาน 

 
1. แบบทดสอบตาม รายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
2. สอบย่อยและทดสอบ
ประจ าภาคการศึกษา  
3. แบบสังเกตการณ์ในช้ัน
เรียนดา้นการสื่อสาร 

 
1. ผลการเรียน
ในรายวิชา  
2. ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
3. ความถูกต้อง
ใน การน าเสนอ
ผลงาน หน้าช้ัน
เรียน  
 
 

 
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-4  
 

ทักษะ (Skill) 
1. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการ
ท างานรูปแบบโครงงาน (Project 
oriented) 
คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. สามารถบรูณาการการเรียนรู้รว่มกับ
การท างาน 
2. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 
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212  ภาคผนวก ญ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

 
รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม

จริยธรรม 
(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

00-011-001 ฟุตบอล 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 

00-011-002 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 

00-011-003 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 

00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 

00-011-005 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 

00-011-006 ตะกร้อ 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 

00-011-007 แบดมินตัน 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 
00-011-008 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 
00-011-009 ฟุตซอล  1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 
00-011-010 เทนนิส   1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 
00-011-011 กอล์ฟ   1(0-2-1) 10 20 20 20 10 20 100 
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รหัสรายวชิา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-012-002 ดนตรเีพื่อชีวิต 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและ 
การออกก าลังกาย 

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-018-004 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการ
ด ารงชีวิต 

3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม  3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-023-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบท 

โลกาภิวตัน ์
3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-023-004 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 
00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

00-023-007 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต ้

3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20  

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-034-005 ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิง
วิชาการ 

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต  

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
00-035-002 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การตัดสินใจ 

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-047-001 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร 

3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-047-003 ยาและสารเสพตดิ 3(3-0-6) 10 20 20 20 20 10 100 

00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว  3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-047-005 ปรากฏการณส์ าคัญทาง
วิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิต  

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดิ 
นอกกรอบ 

3(2-2-5) 10 20 20 20 10 20 100 

14-211-101 เคมีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 10 30 20 10 10    20 100 

14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปโิตรเลยีม 1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 

14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 

14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

2(2-0-4) 10 30 20 10 10    20 100 

14-211-106 ปฏิบัติการฟสิิกสส์ าหรับ
อุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-211-207 ของไหลอุณหภาพ 2(2-0-4) 10 30 20 10 10    20 100 

14-211-108 ปฏิบัติการของไหล 
อุณหภาพ 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 

14-212-101 พื้นฐานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1(1-0-2) 10 20 20 20 20 10 100 

14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 

14-212-103 ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 

2(2-0-4) 10 20 20 10 10 30 100 

14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 10 30 30 10 10   10 100 

14-212-306 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-212-307 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 

14-212-308 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 10 30 20 10 10    20 100 

14-212-409 การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2(2-0-4)) 10 20 20 10 10 30 100 

14-212-410 ปฏิบัติการพัฒนาบคุลากรและ
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 

14-213-001 แร่และหิน 2(2-0-4) 10 30 20 20 10 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-213-002 การส ารวจและวิเคราะห์ 
ถ่านหิน 

2(2-0-4) 10 30 20 20 10 10 100 

14-213-003 เชื้อเพลิงปโิตรเลยีมและการ
เผาไหม ้

3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 

14-213-004 ตัวเร่งปฏิกริิยาในอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 10 20 20 10 10 30 100 

14-213-005 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ
เทคโนโลย ี

2(2-0-4) 10 20 20 10 10 30 100 

14-213-106 การเขียนแบบเทคนคิ 1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค 2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 

14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม    

3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 

14-213-109 เทคโนโลยีการขดุเจาะ  3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 

14-213-210 กระบวนการผลติปิโตรเลียม 3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-213-211 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม    

1(0-2-1) 10 20 20 10 20 20 100 

14-213-212 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 3(0-9-0) 10 20 20 10 20 20 100 

14-213-213 การเตรียมความพร้อมการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 

1(0-2-1) 10 20 20 10 10 30 100 

14-213-214 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

3(320) 10 20 10 10 10 40 100 

14-213-315 เทคโนโลยีการกลั่น 3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 

14-213-316 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(2-0-4) 10 20 20 10 10 30 100 

14-213-317 ปฏิบัติการกัดกร่อนและการ
ป้องกัน 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-213-318 ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

3(3-0-6) 10 20 10 10 20 30 100 

14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 

14-213-320 สัมมนาทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  

1(0-2-1) 10 30 20 10 20 10 100 

14-213-321 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน 3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 

14-213-422 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 3(0-9-0) 10 20 20 10 20 20 100 

14-213-423 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

6(640) 10 20 20 10 10 30 100 

14-213-424 สหกิจศึกษา 6(640) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-001 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-002 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และ 
นิวเมติกส์ 

2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-214-003 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-004 ปฏิบัติการปั๊มและ
คอมเพรสเซอร ์

2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 

14-214-005 การใช้และการควบคุม
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลยีม 

1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-006 ปฏิบัติการใช้และการควบคุม
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลยีม 

2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 

14-214-007 เครื่องมือวัดคุมทางปิโตรเลียม 2(2-0-4) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-008 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดคุมทาง
ปิโตรเลียม 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 

14-214-009 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล
ทางปิโตรเลียม 

1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-214-010 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลยีม 

2(0-4-2) 10 10 10 10 10 50 100 

14-214-111 เครื่องมือวัดและการวดัไฟฟ้า  1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-112 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ
การวัดไฟฟ้า  

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 

14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร ์ 1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร ์

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 

14-214-315 ระบบควบคมุอิเล็กทรอนิกส์
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

1(1-0-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-214-316 ปฏิบัติการระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-215-001 การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-002 การประเมินความเสีย่งและ
การจัดการความเสี่ยง 
ทางอาชีวอนามัย 

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-003 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปโิตรเคม ี

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-004 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
ปิโตรเลียม 

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-005 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-006 การจัดการกระบวนการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

(%) 

รวม 
(%) 

14-215-007 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-008 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-109 ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 

1(1-3-2) 10 20 20 10 10 30 100 

14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 

1(0-2-1) 10 10 10 10 10 50 100 

14-216-001 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 3(3-0-6) 10 30 20 20 10 10 100 

14-216-002 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-216-003 พลังงานแสงอาทิตย์และการ
ใช้งาน 

3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-216-004 เทคโนโลยีกังหันลม 3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 

14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 10 20 20 10 10 30 100 
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