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คํานํา 
 

 พลังงานเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งจําเป็นต่อการเติบโต และเป็นตัวช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติ เร่ือง
น้ํามันในตลาดโลกและต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการดํารงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้การใช้น้ํามันที่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลยังมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพราะนอกจากจะไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้ในระยะยาวแล้ว ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษย์ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นปัญหาด้านพลังงานจึงเป็นปัญหาหน่ึงของประเทศไทยที่ต้อง
เร่งแก้ปัญหา โดยได้มีงานวิจัยและการศึกษาพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน เพื่อเป็น
ทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงข้ึนตามการเพิ่ม
ของประชากรโลก  

ในปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community; AC) ซ่ึงมีนโยบาย
ทางด้านการจัดหาและการใช้พลังงานในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานและส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นทางคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อเร่ือง
พลังงานเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงต่อเน่ืองหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นหลักสูตรเดียวในภาคใต้ โดย
หลักสูตรดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกับสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อผลิต 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ และช่างเทคนิคปิโตรเลียม” โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพใน
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นช่างเทคนิคในสายสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอีกท้ังยังสามารถเป็นนักจัดการด้านพลังงานได้อีกด้วย  

เอกสารฉบับน้ีได้จัดทําข้ึนตาม “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” 
ซ่ึงการนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใช้ดําเนินการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 1.1 ระดับปริญญาตรี 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Technology Program in Petroleum Technology 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  ทล.บ. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Technology (Petroleum Technology) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Tech. (Petroleum Technology) 
 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความเข้าใจภาษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เร่ิมดําเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2558 
   วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 128-4/2558 
   วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

1) ผู้ปฏิบัติงานด้านการขุดเจาะในงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม  
2) ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
3) ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 
4) ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า 
5) ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบํารุง  

 
9. ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สําเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
1 9099 00238 84 2 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จํานงค์ 
1 8415 00066 21 5 

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

  2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
1 6401 00113 87 0 

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

  2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
1 1017 00064 17 4 

วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน),  
2556 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
1 9007 00024 39 5 

วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม), 2555 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ให้ความสําคัญ

ในการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจําเป็นที่ต้องเตรียม
ความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียม โดยพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 ตามแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อระบบการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอุตสาหกรรม ที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 
ปิโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

 ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ือง ทําให้ต้องมีการพัฒนาความรู้
ทางด้านปิโตรเลียม เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถนําความรู้ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและทําให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง และสามารถแข่งขันกับ
ตลาดโลกได้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมไทยในปัจจุบัน ท้ังระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยรวม ต่างก็ได้รับ

ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดน โดยขาดความรู้ที่จะ
เป็นภูมิคุ้มกันในการกลั่นกรองที่ดี ได้ส่งผลกระทบต่อระบบคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมการดํารงชีวิต
และการปฏิสัมพันธ์ในสังคมไทยให้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ประกอบกับ "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN 
Community) ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้นได้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ 
การลงทุน การอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และ
ความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ อีกหลายด้าน ซ่ึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เร่งสร้างทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและผลิตบัณฑิตที่สามารถขับเคลื่อนภูมิภาคต่อไป  



มคอ. 2 

4 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ 
 สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญ

ท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมอาชีวศึกษา
และการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างบุคลากรภายในท้องถ่ินให้มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง จึง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพประกอบกับการ
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดย
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน พร้อมต่อการรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีความต้องการกําลังคนที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ทางจํานวนมาก เน่ืองจากบุคลากรในสายวิชาช่างอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดแรงงานส่วนใหญ่มี
คุณสมบัติไม่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ดังกล่าว ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จึงได้มีการจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตรนี้จัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่
พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานท้ังทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีไ ด้ ต้ังไว้  
โดยหลักสูตรน้ีมีจุดเด่น คือ นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรและผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีทางคณะและ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพไ ด้ เ ม่ือไ ด้ รับคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะกลับ
เข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สามารถทําได้โดย 
มีเงื่อนไขดังนี้  

1) นักศึกษาต้องทํางานในสายงานปิโตรเลียมหรือท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นไปตามประกาศ
ของคณะ 

2) ภายในระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาการศึกษาในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดการศึกษาหลายรูปแบบ ส่งเสริมงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืน ของสถาบัน 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม กลุ่ม
ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ กลุ่ม
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย กลุ่มทักษะทางภาษาและ 
การสื่อสาร 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
 การดําเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

“ศรีวิชัย QA” ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนตาม
องค์ประกอบที่ 2 โดยมีการกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรสาขาวิชาหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบริหารจัดการ
การเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมท้ังกําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐาน
ในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพพร้อมเข้าสู่นานาชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 ความสําคัญ 
  พลังงานเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ซ่ึงจําเป็นต่อการเติบโต และเป็นตัวช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติเร่ือง
ราคาน้ํามันในตลาดโลกและต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้ส่งผล
กระทบต่อวิถีการดํารงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการวิจัยและการศึกษา
เพ่ิมเติมเก่ียวกับปิโตรเลียม 
 ในปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community; AC) ซ่ึงมีนโยบาย
ทางด้านการจัดหาและการใช้พลังงานในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานและส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่เป็นที่ต้ังของแหล่งผลิต
ปิโตรเลียม ดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จึงได้เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบั ติ และช่างเทคนิคปิโตรเลียม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธํารง

รักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
2) มีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม ที่สามารถนํามา

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือประกอบวิชาชีพได้ 
3) สามารถบูรณาการหลักการของทฤษฎี และทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติเพ่ือนํามาทํางาน

ในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก แก้ไขปัญหา มีทักษะชีวิต รวมถึงตระหนักถึงผลกระทบ
ของการตัดสินใจ 

4) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

5) มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารถ
ใช้ศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1) พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมให้มีมาตรฐาน เป็นไป
ตามท่ี สกอ. กําหนดและสอดคล้อง
กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- นักศึกษา 

1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด 
2) สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
3) สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
ปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

1) รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือ 
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2) รายงานผลการวิเคราะห์และสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
3) รายงานผลการสํารวจระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

2) แผนการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  

1) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการ 
และการเรียนการสอน 

1) จํานวนงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้
บูรณาการกับการบริการวิชาการ และ/หรือ
การเรียนการสอน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 

3) แผนงานการพัฒนาบุคลากร 1) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนาศักยภาพในด้านคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
3) พัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพตาม
สายงานอย่างต่อเน่ือง  

1) มีโครงการปฐมนิเทศ หรือให้คําแนะนํา
อาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อคน 
2) มีการพัฒนาคุณวุฒิหรือตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจําอย่างน้อย 1 คน 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 
3) อาจารย์ทุกคนต้องมีการได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคน 

4) แผนงานด้านการพัฒนานักศึกษา 1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ด้านวิชาการ และทักษะ
วิชาชีพ พร้อมเข้าสู่งาน 
 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษา 

 
 
3) พัฒนาบุคลิกภาพและความมีระเบียบ
วินัยของนักศึกษา 

1) จํานวนรางวัลหรือ ผลงานของนักศึกษาท่ี
ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากการประกวด
แข่งขัน อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อนักศึกษา
ท้ังหมดต่อปี (เมื่อมีนักศึกษาครบทุกชั้นปี) 
2) นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ ต้องมีผลการ
สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 
TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ 
3) มีการฝึกอบรมบุคลิกภาพและระเบียบวินัย
อย่างน้อย 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดหลักสูตร 

5) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
และชุมชน 

1) ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและชี้นําสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง และย่ังยืน 
2) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
2) มีโครงการให้บริการทางวิชาการอย่าง 
น้อยปีละ 1 โครงการ 

6) อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ และโรงปฏิบัติงาน 
ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

1) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ สําหรับโรงปฏิบัติงาน และ
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม 
2) สร้างความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือกับหน่วยงานภายนอกหรือ
สถานประกอบการภายนอก 

1) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ โดยมี
จํานวนอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
2) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ภายนอก 
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 หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

   ใช้ระบบการศึกษาเต็มเวลาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ 
ซ่ึงหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ ทั้งนี้
ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ และให้มี

ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณเดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเคร่ืองกล 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบํารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ
เทียบเท่า และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 200 
คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ หรือ 

2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้า
กําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ หรือเทียบเท่า โดย
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 
350 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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2.2.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
2) โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
3) โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาอาจมีความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายวิชาปรับ

พ้ืนฐานวิชาชีพ ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวและรายวิชาท่ีต่อเน่ือง 
2) นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานในภาคฤดูร้อนก่อนปีการศึกษาที่ 1 และใน

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ เพ่ือเป็นการปรับท้ัง
พ้ืนฐานรายวิชาและการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ โดยท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลและให้คําแนะนําในเร่ืองเก่ียวกับการเรียนและการ
ปรับตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.1 

 
 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

 

นักศึกษาช้ันปีที่ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

นักศึกษาช้ันปีที่ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม - - 30 60 60 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

2558 2559 2560 2561 2562
ค่าบํารุงการศึกษา+ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 2,400,000 4,800,000 9,600,000 14,400,000 14,400,000

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 30 60 120 180 180

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 9,600,000 14,400,000 14,400,000

รายรับเฉลี่ยตอ่นักศึกษา 1 คน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

2558 2559 2560 2561 2562
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,476,000 1,549,800 1,627,290 1,708,655 1,794,087

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ 360,000 396,000 435,600 479,160 527,076

รวม (ก) 1,836,000 1,945,800 2,062,890 2,187,815 2,321,163

ข. งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920

รวม (ข) 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920

รวม (ก) + (ข) 3,036,000 3,265,800 3,514,890 3,785,015 4,078,083

จํานวนนักศึกษา 30 60 120 180 180

ค่าใชจ้่ายตอ่หัวนักศึกษา 101,200 54,430 29,291 21,028 22,656

รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย
ปีงบประมาณ

     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

          2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)

 
2.7 ระบบการศึกษา 

�  แบบชั้นเรียน 
�  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
�  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงสื่อหลัก 
�  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
�  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร    

      3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  ไม่น้อยกว่า                         141 หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

            1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 
             1.1  กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม 

            1.2  กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
            1.3  กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์        
                  ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1.4  กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 
            1.5  กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
            1.6  กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 
            1.7  กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร                         

3 
6 
6 

     
    3 
    3 

1 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

      
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

             2  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                            101    หน่วยกิต 
             2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

            2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
            2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
        3  หมวดวิชาเลือกเสรี    

19 หน่วยกิต 
60 หน่วยกิต 
22 หน่วยกิต 
6        หน่วยกิต 

    
หมายเหตุ  รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ     15 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                              34  หน่วยกิต   

        1.1 กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม  จํานวน  3  หน่วยกิต   
      ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
   Ethics for Human Beings 
   
       1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต                 
              ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
   Human Relations and Personality Development 
  01-021-003 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
   Thai Studies 
  01-021-004 วรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 
   Thai Literature 
  01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
   General Psychology 
  01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย์   3(3-0-6) 
   Human Behavior 
  01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
   Life Style Enhancement 
  01-022-002 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
   Peace and Human Security 
  01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
   Society and Government 
  01-022-004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   Economics for Everyday Use 
  01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
   Law and Legal Systems 
   
        1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลข   
       และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  6  หน่วยกิต   
        ให้เลือกศึกษา  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 
       ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
  02-031-003 คณิตศาสตร์ต้นแบบ 3(3-0-6) 
   Classical Mathematics 
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           ทักษะเชิงตัวเลข 
  02-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
   General Mathematics  
  02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   Statistics for Everyday Use  
           และให้เลือกศึกษา  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี  
           ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  02-032-001 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
   General Chemistry  
  02-032-002 ฟิสิกส์ท่ัวไป 3(2-2-5) 
   General Physics  
  02-032-006 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
   Man and Biological Science  
  02-032-007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
   Environment and Resources Management  
  02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
   Alternative Energy Sources 
   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
   Information Technology for Study Skills 
  02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
   Computer Technology 
   
   1.4  กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  จํานวน  3  หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
  01-040-001 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
   Human Essence and Fulfillment 
  01-040-002 วิธีการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
   Learning Methods 
  01-040-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
   Human Relations for Living 
  01-040-004 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
   Man and Society 
  01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 3(3-0-6) 
   Southeast Asian Studies 
  01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
   Life and Sufficiency Economy 
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  02-040-007 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
   Man and Chemical Products  
  02-040-008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   Man and Environment  
  05-040-009 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
   Entrepreneurship 
   
   1.5  กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  3  หน่วยกิต   
   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 
   Southern Cultures and Traditions  
  01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
   Thai Civilization in the Globalization Context  
  01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
   Beauty Matters  
  01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
   Aesthetics in Art  
  01-021-011 ดนตรีเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
   Music for Life  
  01-021-012 ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 
   Art of Shadow Play  
     
  1.6  กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  จํานวน  1  หน่วยกิต    
  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
  01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 
   Physical Education  
  01-023-002 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
   Football  
  01-023-003 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
   Basketball  
  01-023-004 ตะกร้อ 1(0-2-1) 
   Takraw  
  01-023-005 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
   Futsal  
  01-023-006 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
   Badminton  
  01-023-007 ว่ายนํ้า 1(0-2-1) 
   Swimming  
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  01-023-008 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
   Golf  
  01-023-009 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 
   DanceSport  
  01-023-010 แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
   Aerobic Dance for Health  
  01-023-011 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
   Yoga for Health  
  01-023-012 การรักษาสุขภาพ 3(3-0-6) 
   Health Care 

 
 

   1.7  กลุ่มทักษะทางภาษาและการส่ือสาร  จํานวน  12  หน่วยกิต   
   ให้ศึกษา  9  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 
  01-312-001 ภาษาอังกฤษ  1 3(3-0-6) 
   English  I  
  01-312-002 ภาษาอังกฤษ  2 3(3-0-6) 
   English  II  
  01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Thai Language for Communication  
           และให้เลือกศึกษาอีก  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี  
  01-011-002 ทักษะการเขียน 3(3-0-6) 
   Writing Skills  
  01-011-003 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
   Art of Speaking  
  01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   English Conversation  
  01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   Reading Skills in English  
  01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   Writing Skills in English  
  01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
   English for Work  
  01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง 3(3-0-6) 
   English for Edutainment  
  01-313-001 ภาษาจีน  1 3(3-0-6) 
   Chinese  I  
  01-314-001 ภาษามลายู  1 3(3-0-6) 
   Malay  I  
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  01-315-001 ภาษาญ่ีปุ่น  1 3(3-0-6) 
   Japanese  I  
  01-316-001 ภาษาเกาหลี  1 3(3-0-6) 
   Korean  I  
  01-317-001 ภาษาฝร่ังเศส  1  3(3-0-6) 
   French  I  
  01-318-001 ภาษาเยอรมัน  1 3(3-0-6) 
   German I  
  01-319-001 ภาษาสเปน  1 3(3-0-6) 
   Spanish  I  
     
            2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                            101  หน่วยกิต   
                2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน  19  หน่วยกิต 
                       ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
                       กลุ่มวิชาปิโตรเลียม 
  14-512-204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 3(2-3-5) 
   Communication Network  
  14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
   Energy Management in Industries  
  14-512-313 เทคโนโลยีวัสดุ 2(2-0-4) 
   Materials Technology  
                       กลุ่มวิชาวัดคุมและมาตรวิทยา 
  14-514-101 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
   Thermodynamics  
  14-514-204 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(1-6-4) 
   Hydraulics and Pneumatics  
  14-514-205 พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 3(3-0-6) 
   Introduction to Transport Phenomena  
  14-514-207 การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล  3(1-6-4) 
   Mechanical Maintenance  
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2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จํานวน  60  หน่วยกิต 
                        ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                       กลุ่มวิชาปิโตรเลียม  
  14-512-101 ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  1 3(3-0-6) 
   Geology and Exploration for Petroleum  I  
  14-512-102 ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  2 3(2-3-5) 
   Geology and Exploration for Petroleum  II  
  14-512-103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม   3(3-0-6) 
   Petroleum Processing    
  14-512-205  การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 1(1-0-2) 
   Project Preparation for Petroleum Technology  I 
  14-512-206   โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1  3(1-6-4) 
   Project in Petroleum Technology  I  
  14-512-207   การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 1(0-2-1) 
   Internship Preparation for Petroleum Technology  I 
  14-512-208   การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 3(0-40-0) 
   Internship in Petroleum Technology  I  
  14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
   Petroleum Economics  
  14-512-311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
   Petroleum Technology  
  14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
   Petroleum Industrial Chemistry  
  14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 3(3-0-6) 
   Natural Gas Processing  
  14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 1(1-0-2) 
   Project Preparation for Petroleum Technology  II 
  14-512-416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2  3(1-6-4) 
   Project in Petroleum Technology  II  
  14-512-417 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ํามัน 2(2-0-4) 
   Enhanced Oil Recovery   
  14-512-418 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
   Drawing for Petroleum Industries 
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                       กลุ่มวิชาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม  
  14-513-101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองต้นทางปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
   Basic Occupational Health and Safety in Petroleum 
  14-513-102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2(1-3-3) 
   Industrial Hygiene  
  14-513-303 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทาง

อาชีวอนามัย 
2(1-3-3) 

   Occupational Health Risk Assessment and Risk Management 
  14-513-304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี 
2(2-0-4) 

   Environmental Technology and Safety in Petrochemical industries 
                       กลุ่มวิชาวัดคุมและมาตรวิทยา  
  14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม   3(2-3-5) 
   Equipment and Laboratory for Petroleum    
  14-514-103 ป๊ัมและคอมเพรสเซอร์ 2(1-3-3) 
   Pumps and Compressors  
  14-514-206 เคร่ืองมือวัดและการวัดไฟฟ้า 3(2-3-5) 
   Electrical Instruments and Measurements  
  14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทางปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
   Advanced Equipment and Laboratory for Petroleum  
                       กลุ่มวิชาการจัดการส่วนบุคคล  
  14-516-301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
   Personal Financial Management    
  14-516-402 การพัฒนาตนเอง 3(3-0-6) 
   Self Development  
     
                 2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  จํานวน  22  หน่วยกิต 
                      ทางเลือกที่  1 สําหรับนักศึกษาที่ เลือกแผนฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
ให้ศึกษารายวิชาท่ีกําหนดไว้ดังต่อไปนี้  จํานวน  7  หน่วยกิต  

 

  14-512-326 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 1(0-2-1) 
   Internship Preparation for Petroleum Technology  II 
  14-512-327 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 3(0-40-0)
   Internship in Petroleum Technology  II  
  14-513-409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
   Environmental Impact Assessment 

 
 



มคอ.2 
 

19 
 

                       ทางเลือกท่ี 2 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม ให้
ศึกษารายวิชาที่กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี  จํานวน  7  หน่วยกิต 

 

  14-512-428 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
   Preparation for Co-operative Education  
  14-512-429 สหกิจศึกษา   6(0-40-0)
   Co-operative Education  

             ท้ังสองทางเลือกให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี  จํานวน  15  หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาปิโตรเลียม  
  14-512-119 การใช้เคร่ืองจักรกลทางปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
   Mechanical Application for Petroleum  
  14-512-120 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(1-3-3) 
   Corrosion and Prevention  
  14-512-121 ภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
   Overview in Petroleum Industries Process 
  14-512-122 แร่และหิน 

Minerals and Rocks 
2(2-0-4) 

  14-512-123 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
   Polymer Science and Technology  
  14-512-224 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 3(3-0-6) 
   Petroleum Fuel and Combustion  
  14-512-225 น้ําบาดาล 3(3-0-6) 
   Groundwater 
         กลุ่มวิชาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม  
  14-513-105 การมีส่วนร่วมของชุมชน 3(3-0-6) 
   Public Participation  
  14-513-106 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Industrial Safety Management   
  14-513-207 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
   Petroleum Environmental Management 
  14-513-208 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
   Clean Technology  
         กลุ่มวิชาวัดคุมและมาตรวิทยา  
  14-514-209 ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
   Electrical System in Petroleum Industries  
  14-514-210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
   Electronic Control System in Petroleum Industries 
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         กลุ่มวิชาพลังงานทดแทน  
  14-515-201 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 2(2-0-4) 
   Solar Energy and Applications 
  14-515-202 เทคโนโลยีกังหันลม 2(2-0-4) 
   Wind Turbine Technology 
  14-515-403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
   Renewable Energy Technology 
  14-515-404 การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
   Sustainable Industrial Operation Management 
  14-515-405 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 3(3-0-6) 
   Bioenergy and Biomass  
     

3. หมวดวิชาเลือกเสรี               6   หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าสาขาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
หมายเหตุ  รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ                                                   15   หน่วยกิต 

 นักศึกษาต้องศึกษาในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพจํานวน 15 หน่วยกิต โดยไม่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน แต่จะประเมินผลเป็น S และ U ตามรายวิชาที่กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 
  14-511-101 ภาษาอังกฤษสําหรับปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
   English for Petroleum 
  14-511-102 เคมีเบื้องต้นสําหรับปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
   Basic Chemistry for Petroleum  
  14-511-103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  1 3(1-6-4) 
   Basic Technical Skills Workshop  I 
  14-511-104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสําหรับปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
   Basic Computer for Petroleum 
  14-511-105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  2 3(1-6-4) 
   Basic Technical Skills Workshop  II 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ก่อนปีการศึกษาที่ 1) 
*14-511-101 ภาษาอังกฤษสําหรับปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
*14-511-102 เคมีเบ้ืองต้นสําหรับปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
*14-511-103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  1 3(1-6-4) 

                                                  รวม   9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
01-312-001 ภาษาอังกฤษ  1 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ  1 3(T-P-E) 

*14-511-104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสําหรับปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
14-512-101 ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  1 3(3-0-6) 
14-512-103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม   3(3-0-6) 
14-513-101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก  1 3(T-P-E) 

                                                  รวม   20 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ  2 3(T-P-E) 

*14-511-105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  2 3(1-6-4) 
14-512-102 ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  2 3(2-3-5) 
14-513-102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2(1-3-3) 
14-514-101 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก  2 2(T-P-E) 

                                                  รวม   19    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม   3(2-3-5) 
14-514-103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 2(1-3-3) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก  3 2(T-P-E) 

                                                 รวม   7    หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ  *  รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพไม่คิดหน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี 2  
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1(T-P-E) 
14-512-204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 3(2-3-5) 
14-512-206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 3(1-6-4) 
14-512-207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 1(0-2-1) 
14-514-207 การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล 3(1-6-4) 
UU-VWX-YZZ หมวดวิชาเลือกเสรี  2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก  5 2(T-P-E) 

                                                  รวม   19  หน่วยกิต 
   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
14-512-208 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 3(0-40-0) 

                                                  รวม   3     หน่วยกิต 

UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 3(T-P-E) 
01-312-002 ภาษาอังกฤษ  2 3(3-0-6) 
14-512-205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 1(1-0-2) 
14-514-204 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(1-6-4) 
14-514-205 พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 3(3-0-6) 
14-514-206 เคร่ืองมือวัดและการวัดไฟฟ้า 3(2-3-5) 
UU-VWX-YZZ หมวดวิชาเลือกเสรี  1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก  4 3(T-P-E) 

                                                     รวม   22  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 3 (แผนฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3(T-P-E) 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
14-512-311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-513-303 การประเมินความเสีย่งและการจัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 2(1-3-3) 

                                                รวม   17  หน่วยกิต 
   

ภาคการศึกษาที่ 2  
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม   3(T-P-E) 
14-512-313 เทคโนโลยีวัสดุ 2(2-0-4) 
14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 3(3-0-6) 
14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 1(1-0-2) 
14-512-326 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 1(0-2-1) 
14-513-304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2(2-0-4) 
14-516-301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 

                                                      รวม   18    หน่วยกิต 
   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
14-512-327 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 3(0-40-0) 

                                                  รวม   3    หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 3 (แผนสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1   
UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3(T-P-E) 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
14-512-311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
14-513-303 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 2(1-3-3) 

                                                รวม   17  หน่วยกิต 
   

ภาคการศึกษาที่ 2  
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม   3(T-P-E) 
14-512-313 เทคโนโลยีวัสดุ 2(2-0-4) 
14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 3(3-0-6) 
14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 1(1-0-2) 
14-513-304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2(2-0-4) 
14-516-301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

                                                      รวม   17    หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 4 (แผนฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1  
14-512-417 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ํามัน 2(2-0-4) 
14-512-418 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทางปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
14-516-402 การพัฒนาตนเอง 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก  6 3(T-P-E) 

                                                   รวม   13    หน่วยกิต 
   

ภาคการศึกษาที่ 2  
14-512-416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 3(1-6-4) 
14-513-409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

                                                  รวม    6    หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาท่ี 4 (แผนสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1  
14-512-416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 3(1-6-4) 
14-512-417 การเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้ามัน 2(2-0-4) 
14-512-418 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
14-512-428 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทางปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
14-516-402 การพัฒนาตนเอง 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก  6 3(T-P-E) 

                                                   รวม   17    หน่วยกิต 
   

ภาคการศึกษาที่ 2  
14-512-429 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 

                                                  รวม    6    หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

      UU-VWX-YZZ 
  UU   หมายถึง คณะ/วิทยาลัย 
   01 คือ   คณะศิลปศาสตร์ 
   02   คือ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   05 คือ คณะบริหารธุรกิจ 
   14   คือ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
    V   หมายถึง สาขา/หมวดวิชา 

   0   คือ   สาขาครุศึกษา 
   1   คือ   สาขาไฟฟ้า 
   2   คือ   สาขาเคร่ืองกล 
 3   คือ   สาขาอุตสาหการ 
   4   คือ   สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
   5   คือ   สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงงานทดแทน 

 สําหรับสาขาศึกษาท่ัวไป 
    WX หมายถึง  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
       10 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
      1 คือ    วิชาย่อยภาษาไทย 
      2 คือ    วิชาย่อยภาษาอังกฤษ 
         3-9 คือ    วิชาย่อยภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
       20 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสุขพลานามัย 
       1 คือ    วิชาย่อยมนุษยศาสตร์ 
       2 คือ    วิชาย่อยสังคมศาสตร์ 
       3 คือ    วิชาย่อยสุขพลานามัย 
       30 หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
       1 คือ    วิชาย่อยคณิตศาสตร์ 
       2 คือ    วิชาย่อยวิทยาศาสตร์ 
       3 คือ    วิชาย่อยเทคโนโลยี 
       40   หมายถึง  กลุ่มวิชาบูรณาการ/สหวิชาการ 



มคอ.2 
 

27 
 

 สําหรับสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 
  WX หมายถึง กลุ่มวิชา 
  10 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

    1   คือ     กลุ่มรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  
    2  คือ     กลุ่มวิชาปิโตรเลียม 
    3 คือ     กลุ่มวิชาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
    4 คือ     กลุ่มวิชาวัดคุมและมาตรวิทยา 
    5 คือ     กลุ่มวิชาพลังงานทดแทน 
    6 คือ     กลุ่มวิชาการจัดการส่วนบุคคล 
      Y หมายถึง ปีท่ีควรศึกษา 
    0 แทน    รายวิชาไม่กําหนดชั้นปีที่ควรศึกษา อาจจะศึกษาในชั้นปีใดก็ได้ 
    1  แทน    รายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีท่ี 1 
    2  แทน    รายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีท่ี 2 
    3  แทน    รายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีท่ี 3 
    4  แทน    รายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีท่ี 4 

     ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
    

 ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 
 C(T-P-E) 

C หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี/สัปดาห์ 
  P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ/สัปดาห์ 
  E หมายถึง จํานวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลา/สัปดาห์ 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

Thai Language for Communication 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
เอกลักษณ์ของภาษาไทย  การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และ การเขียน  การอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การสื่อความคิดด้วยการพูด
และการเขียน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ 
Thai language identities; skill practice in listening, speaking, reading, and 
writing; reading and listening for main ideas; speaking and writing to 
express ideas; application of multimedia technology in presentation  
 

01-011-002 ทักษะการเขียน 3(3-0-6) 
Writing Skills  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ชนิดของงานเขียน  การใช้คํา ประโยค และสํานวนโวหาร ในการเขียน  หลักการและ
ยุทธวิธีใช้สํานวนถ้อยคําในงานเขียน  รูปแบบของการเขียน  ข้อเขียนช่วยจํา อนุทิน 
ชีวประวัติ การบันทึก ข้อมูลนําเสนอ การเขียนรายงาน งานประพันธ์  ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้อ่าน ผู้เขียน ภาษา และหัวข้อเร่ือง  กลยุทธ์ในการวางเค้าโครง การร่าง  
การตรวจสอบ ปรับแต่ง และการเรียบเรียง  
Types of writing; the use of words, sentences, idioms, and rhetorics in 
writing; rhetorical principles and tactics applied to written work; 
patterns of writing: memo, diary, autobiography, note, proposal, report, 
and composition; the reader, writer, language, and subject matter 
interact; prewriting, drafting, revising, and editing strategies 
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01-011-003 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
Art of Speaking  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
การกําหนดและการวางเค้าโครงหัวข้อการพูด  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้พูด   
การพัฒนาการพูดให้มีชีวิตชีวา  กลยุทธ์ในการปาฐก ปราศรัย การให้โอวาท การ
เจรจา และการบรรยายทางวิชาการ  ฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาการนําเสนอ การ
พูดเพ่ือให้ข้อมูล การพูดจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้ฟัง 
Identifying and creating an effective speaking topic; developing 
personality of the speaker; developing and enlivening a presentation; 
strategies for talking, public speaking, lecturing, negotiating, and 
professional speaking; practical experience in developing a 
presentation, giving a speech to inform, persuade, and actuate the 
audience 
 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
Ethics for Human Beings  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ปรัชญาทางจริยศาสตร์  ทฤษฎีทางจริยธรรม  จริยศาสตร์เชิงคุณธรรม กรณียธรรม
และอันตวิทยา  จริยศาสตร์เชิงหน้าที่  อัตนิยม ปรัตนิยม และประโยชน์นิยม   
การให้เหตุผลสนับสนุนทางจริยธรรม  ศีลธรรมกับศาสนา  จริยศาสตร์ประยุกต์ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรมทางเพศ การทําแท้งและอิสระทางเพศ ความขาด
แคลน ความทุกข์ทรมาน สวัสดิภาพสัตว์ 
Philosophy of ethics; ethical theory; virtue ethics; deontology and 
teleology; duty ethics; egoism, altruism and utilitarianism; ethical 
justification; morality and religion; applications to contemporary 
controversies, sexual behavior, abortion and free choice, poverty, 
torture, animal welfare 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
Human Relations and Personality Development  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์   
การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม   
มารยาททางสังคมและการนันทนาการ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of Human Relations; human behavior in socializing; 
self-improvement to create relationship within organization and 
society; social manners and recreations; personality development 

  
01-021-003 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

Thai Studies  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย   
ศาสนา  ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์  หัตถกรรม   
นาฏศิลป์และดนตรีไทย  อาหารไทย  และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 
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01-021-004 วรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
Thai Literature  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมไทย  คุณค่าทางอรรถรสและผลกระทบต่อ
สังคม  บทบาทของศาสนาและราชูปถัมภ์ต่อวรรณกรรมไทย  ศิลปะการใช้ถ้อยคํา
ภาษาไทยในรูปแบบ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน  การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน
คุณภาพของนิทาน นิยาย และวรรณกรรมที่โดดเด่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัย
ราชวงศ์จักรี  และวรรณกรรมร่วมสมัย 
Form and characteristics of Thai literature; aesthetic values and 
cultural impacts; the influence of religious and royal patronage to Thai 
literature; Thai versification: Khloong, Chan, Kaap, Klon; a critical study 
of tales, myths, and selected literary; masterpieces in Ayudhaya and 
Chakri dynasty periods; contemporary Thai literature 

  
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

General Psychology  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยา
เพ่ือการพัฒนามนุษย์ การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ การ
จูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; multiple aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development: 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; psychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of life 
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01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย์ 3(3-0-6) 
Human Behavior  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน และสังคม  ค่านิยม ทัศนคติ และเหตุจูงใจของ
บุคคลที่มีผลต่อปฏิกิริยากับกลุ่มคนและองค์กร  พฤติกรรมนิยม  การประเมิน
พฤติกรรม  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์  แนะนําการศึกษาเก่ียวกับการ
วิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์  กลยุทธ์และยุทธวิธีในการสร้างเสริมพฤติกรรม 
The relationships among individuals, groups, and society; the 
interaction of individual values, attitudes, and motivation with groups 
and organizations; behaviorism; behavior evaluations; factors affecting 
human behavior; introduction to the study of applied behavior 
analysis; strategies and tactics of behavioral reinforcement 

  
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 

Southern Cultures and Traditions  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมืองและสําเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ    
คติชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิม
และไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานร่ืนเริง  การปกปักรักษาประเพณีของชาว
ใต้ในยุคปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Character of Southerner: indigenous language and dialects, cultures 
and beliefs, folk lore 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 working activities 
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01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
Thai Civilization in the Globalization Context  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ผลดี ผลเสยีของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 

  
01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 

Beauty Matters  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวสิัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม
ของมนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่น
พ้ืนบ้าน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทย  
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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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01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
Aesthetics in Art  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  การประเมินคุณค่าทาง
สุนทรียะเก่ียวกับความงาม ความสละสลวย เร่ืองเพ้อฝัน เร่ืองสยองขวัญ เร่ืองตลก
ขบขัน และเร่ืองเศร้าสลด  ศิลปะวิจารณ์  คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมของงาน
ศิลปะ  หลักการวินิจฉัยทางสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
วัฒนธรรม 
Nature of art; classification of artworks; personal taste; aesthetic 
evaluation: beauty, elegance, sublime, horrible, comical, and dreary; 
art interpretation; moral and ethical values of art; aesthetic judgment; 
culture and art interact 

  
01-021-011 ดนตรีเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

Music for Life  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
พ้ืนฐานความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เน้ือหาและรูปแบบ
ของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพ่ือความบันเทิง  ทักษะในการอ่านภาษา
ดนตรี  การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรี
เป็นกลุ่มวง  การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment;  music 
reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a wide range of music 
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01-021-012 ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 
Art of Shadow Play  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา  ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของประเทศต่างๆ  การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจาก
ตุรกี  รูปแบบการเล่นเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  องค์ประกอบ
ของการเล่นหนังในภาคใต้ของไทย นายหนัง ลูกคู่และมโหรี รูปหนัง และนิทานบท
กลอน  รูปแบบการเล่นหนังในสังคมปัจจุบัน 
History of storytelling art performance using opaque; characteristics of 
shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its 
Turkish descendants; forms of shadow play in China and the Southeast 
Asian countries; elements of Nang, the shadow play in the South of 
Thailand: the principal, the gamut of tones, puppet figures, and the 
repertoire scripts; pattern of Nang performance in contemporary 
society 

  
01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 

Life Style Enhancement  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; long life learning for sustainable 
development 
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01-022-002 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
Peace and Human Security  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์  ปัญหา
สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านสันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และการวิจัย
ด้านสันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์  
Definitions and the importance of peace and human security; 
problems of peace and human security in Southeast Asia; sustainable 
development of peace and human security in Southeast Asia; research 
on peace and human security 

  
01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

Society and Government  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเก้ือหนุนและ
ปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง 
Development of Thai politics and governments; sovereignty and forms 
of governments; democratic government; concepts, theories, and 
political ideals; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 
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01-022-004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
Economics for Everyday Use  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์  การเลือกกับอรรถประโยชน์และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเป็นผู้ประกอบการ  การเงิน
และการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
General knowledge of Economics; utility, decision making and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic system; consumers’ rights and benefits protection; domestic 
economy; entrepreneur; finance and banking; price mechanism and 
the application in everyday situations 

  
01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 

Law and Legal Systems  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  
กฎหมายเฉพาะเร่ืองและกฎหมายพิเศษต่าง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional 
law and administrative law; criminal code, civil and commercial code ; 
consumer protection law; real law; special law 
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01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 
Physical Education  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย การทํางานเป็นทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการ
ดําเนินการแข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging  selected sport competition 

  
01-023-002 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

Football  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football 
competition 

  
01-023-003 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

Basketball  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball 
competition 
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01-023-004 ตะกร้อ 1(0-2-1) 
Takraw  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging Takraw 
competition 

  
01-023-005 ฟุตซอล 1(0-2-1) 

Futsal  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

  
01-023-006 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

Badminton  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 
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01-023-007 ว่ายนํ้า 1(0-2-1) 
Swimming  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming 
competition 

  
01-023-008 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

Golf  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐานและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการ
เล่นกอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้อุปกรณ์  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ตําแหน่งลําตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณีพิเศษ  กฎ กติกาและมารยาทของการเล่นกอล์ฟ 
Basic knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit from 
golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, stance, and 
alignment; stroke production for putting, short and long game; hitting 
special shots; rules and etiquette of golf 

  
01-023-009 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 

DanceSport  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐาน  การฝึกปฏิบัติจังหวะพ้ืนฐาน  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  การพัฒนาท่าทาง  และการดําเนินการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
Basic knowledge; basic steps practice; developing physical fitness; 
rules, regulations, and etiquettes; movement control; arranging 
DanceSport competition 
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01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
Aerobic Dance for Health  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
หลักการและวิธีการของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก  ข้ันตอนในการประกอบ
กิจกรรมแอโรบิก  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของการเต้นแอโรบิก  การจับชีพจรและการ
คํานวณอัตราการเต้นของหัวใจ  และการเต้นแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 
Principles and techniques of aerobics; steps in doing aerobic activities; 
basic body movement; heart pulse approach and heart rate 
determination; aerobic dance for health 

  
01-023-011 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

Yoga for Health  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความหมายและประวัติของโยคะ  หลักการของหัตถะโยคะ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
โยคะและอายุรเวช  การเตรียมพร้อมร่างกาย  การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ  
เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ  การฝึกท่าอาสนะ  การควบคุมลมหายใจและ
ลมปราณ  สิ่งควรระวังและความปลอดภัยในการฝึกโยคะ 
Meaning and history of Yoga; principles of Hatha Yoga; relationship 
between Yoga and Ayuraveda; body preparation; joint and muscle 
stretching; techniques of muscle contraction and relaxation; Asana 
practice; breathing and Pranayama; care and safety in Yoga training 
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01-023-012 การรักษาสุขภาพ  3(3-0-6) 
Health Care  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนะนําหลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ
ชีวิต  หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อนหย่อนใจ  
หลักการและวิธีการฝึกสมาธิ  การบําบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ ยา การ
ควบคุมน้ําหนัก บุหร่ีและสารเสพติดต่าง ๆ 
A brief guide to physical and mental health; psychological, sociological 
and environmental factors on health and wellness; inter-relationships 
between health and life; principles and methods of physical fitness, 
sport, games, and recreation; theories and practices of meditation; 
natural therapy; macro-biotics and their effect on health; health 
problems involving with food and nutrition, drugs, weight control, 
smoking and other addictions 

  
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 

Information Technology for Study Skills  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนะนําการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ   
วิธีแสวงหาสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศ  การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูลและฐานข้อมูล  
จริยธรรมและระบบป้องกันข้อมูลสารสนเทศ  การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศ   
Introduction to computer applications and information systems; 
information sources; information seeking; information analysis and 
synthesis, information composition and presentation; management and 
collection of data and databases; ethics and information protection; 
hands-on training and information system applications 
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01-040-001 ปัจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
Human Essence and Fulfillment  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ร่างกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปัจเจกชน  ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข  
สิ่งท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เก่ียวกับสภาวะจิต คุณธรรม ความเชื่อ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์  การแสวงหาอัตลักษณ์ 
ความรู้ สถานะทางสังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, 
culture, community, and technology; human experiences in art, music, 
literature, philosophy, and history; the search for identity, the quest for 
knowledge, the status in society, and the need for happiness 

  
01-040-002 วิธีการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

Learning Methods  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนะนําทฤษฎีความรู้  หน้าที่การทํางานของสมอง  หลักความจํา  ประวัติวิธีการ
ศึกษาของมนุษย์  รูปแบบของการเรียนรู้  ความสามรถในการเรียนรู้ของมนุษย์และ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้  ชนิดของความรู้  วิธีการเรียนการสอน  และเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการเรียนการสอน 
Introduction to epistemology; brain functions; the art of memory; 
history of education; types of learning; human’s ability to learn and 
learning outcomes; types of knowledge; teaching and learning 
methods; technology in teaching and learning 
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01-040-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
Human Relations for Living  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
การสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทํางาน  เทคนิคของการ
สร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์และ
ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 
Meaning and importance of human relations; application of 
psychological theories in developing human relations in life and work; 
skill-building techniques in human relations; influential factors and 
related problems 

  
01-040-004 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 

Man and Society  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้ทางสังคมศาสตร์  ความหมาย ความสําคัญ โครงสร้างและองค์ประกอบของ
สังคมและวัฒนธรรม  พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  กลุ่มทางสังคม  การจัด
ระเบียบทางสังคม  สถาบันทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข  และการสร้างสังคมสันติสุข   
Basics knowledge of social sciences; definitions, importance, structures, 
and components of society and cultures; human behaviors in the 
society; social groups; social regulations; social institutions; social and 
cultural changes; social problems and the solutions; creating peaceful 
societies 
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01-040-005   เอเชียอาคเนย์ศึกษา   3(3-0-6) 
Southeast Asian Studies  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย์  การเมืองการ
ปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  ลักษณะพ้ืนที่ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  ความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล  การพัฒนาและความร่วมมือทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
History, sociology, and anthropology of South East Asia; political and 
cultural diversity; religions and traditions; landforms, natural resources 
and environment; conflict and cooperation among nations; 
modernization and globalization; agricultural, industrialized and 
merchandized cooperation and development; economic renovation 

  
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

Life and Sufficiency Economy  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชดําริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจการเกษตร
และอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development 
of Thai economy structure; sufficiency economy application 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 applied in agribusiness and in 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 
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01-312-001 ภาษาอังกฤษ  1 3(3-0-6) 
English  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  หน้าที่และประเภท
ของคําศัพท์  รูปแบบกาลปัจจุบัน  อดีต และอนาคต  การถามและตอบคําถาม  
กลุ่มคําและสํานวน  การอ่านเนื้อเร่ืองสั้นๆ ท่ีมีโครงสร้างภาษาไม่ซับซ้อน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
functions and parts of speech of words; tenses: present, past, and 
future tenses; question making; idioms and phrasal verbs; reading short 
simple passages 

  
01-312-002 ภาษาอังกฤษ  2 3(3-0-6) 

English  II  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
คําศัพท์และหลักไวยากรณ์ข้ันสูง  ฝึกทักษะการฟังและการสนทนาโต้ตอบเก่ียวกับ
เร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวันด้วยถ้อยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกต้อง  การอ่านเน้ือเร่ือง
ท่ีมีประโยคซับซ้อนข้ึน  การแต่งประโยคและการเขียนเรียงความที่มีความยาวและ
ซับซ้อนมากข้ึน 
Advanced vocabulary and grammar; listening and speaking practice in 
daily conversation with appropriate expressions; reading more 
complex articles; writing longer and more complex sentences and 
articles 
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01-312-003 
 

สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
English Conversation  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ทบทวนไวยากรณ์และโครงสร้างสําคัญในภาษาอังกฤษ  การทักทาย การกล่าวลา 
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การใช้ภาษาตามสถานการณ์สังคม  การแสดงความ       
รู้สึกและการแสดงความคิดเห็น  การพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ในอดีต  
การพูดโทรศัพท์  การสอบถามข้อมูล  การบอกทิศทางและสถานที่ตั้ง  และการพูด
เร่ืองงานและสถานที่ทํางาน 
Revision of essential English grammar and structure; greetings, parting, 
and introducing oneself and others; socializing; expressing feelings and 
opinions; talking about current issues and past experiences; 
telephoning; asking for information; giving direction and location; 
talking about jobs and the work place 

  
01-312-004 
 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Reading Skills in English  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อหลัก การหาประโยคใจความหลัก การหา
รายละเอียดสนับสนุน  การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจาก
บริบท  การใช้คําเติม  การใช้คําอ้างอิง  การคาดการณ์และการทํานายข้อความ
ล่วงหน้า  ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  การอ่านแบบเร็ว  การลําดับเหตุการณ์   
และการตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting 
details; using an English dictionary; guessing the meaning using 
contextual clues; affixes; references; previewing and predicting; facts 
and opinions; speed reading; sequencing; inferencing 
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01-312-005 
 

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Writing Skills in English  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน  ประเภทของ
งานเขียน  การเขียนประโยค  การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า  การกรอก
แบบฟอร์ม  การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายธุรกิจ  การบันทึกประจําวัน  
บันทึกท่ีใช้ในสํานักงาน  การจดข้อความโดยย่อ  และการเขียนสรุปจากเร่ืองที่อ่าน
หรือฟัง 
The similarities and differences between spoken and written 
languages; sentence writing; paragraph writing; types of written works: 
filling out forms, personal and business letters writing, diary and 
memorandum writing; note-taking; writing a summary from reading or 
listening articles 

  
01-312-006 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
English for Work  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
การสมัครงาน  ศัพท์และสํานวนเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติงานภายในองค์การ  
การอ่านและการเขียนเก่ียวกับงานในองค์การ  การนําเสนอโครงการ  และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Jobs application; appropriate vocabulary and expressions used for 
communication in an organization and practice; reading and writing 
passages about work; project presentation; performance reports  
 

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง 3(3-0-6) 
English for Edutainment  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในสื่อบันเทิง เพลง ภาพยนตร์ ข่าว สารคดี และเกม  การแสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อ  การผลิตสื่อท่ีสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และการนําเสนอ 
Appropriate vocabulary and expressions used in entertainment media: 
songs, movies, news, documentaries, and games; expressing opinion 
on selected entertainment; creative productions of media in 
appropriate to situations and presentation 
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01-313-001 ภาษาจีน  1 3(3-0-6) 
Chinese  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ระบบเสียงของภาษาจีน  การออกเสียง  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาจีน  และ
โครงสร้างที่สําคัญของภาษาจีน 
Chinese sound system; phonology and pronunciation; Chinese 
phonetic symbols; essential Chinese language structures 

  
01-314-001 ภาษามลายู  1 3(3-0-6) 

Malay  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
อักษรรูมีแทนเสียงภาษามลายูมาตรฐาน  ความหมายของคําและหลักไวยากรณ์  
ทักษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอ่านเนื้อเร่ืองง่ายๆ ที่มีประโยค
ไม่ซับซ้อน  การแต่งประโยค และการเขียนประโยคและเรียงความขนาดสั้น 
The standard sound of Malay of Rumi; vocabulary and grammar; 
listening and speaking everyday language; reading simple texts; writing 
simple sentences and short articles 

  
01-315-001 ภาษาญ่ีปุ่น  1 3(3-0-6) 

Japanese  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
อักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างสําคัญใน
ภาษาญ่ีปุ่น  การฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอ่านและการเขียน
ประโยคในโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน  และเรียงความขนาดสั้น  
Alphabets; pronunciation; vocabulary; essential Japanese grammar and 
structure; listening and speaking everyday language; reading simple 
texts; writing simple sentences and short articles 
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01-316-001 ภาษาเกาหลี  1 3(3-0-6) 
Korean  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
อักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างสําคัญใน
ภาษาเกาหลี  การฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอ่านและการเขียน
ประโยคในโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเรียงความขนาดสั้น  
Alphabets; pronunciation; vocabulary; essential Korean grammar and 
structure; listening and speaking everyday language; reading simple 
texts; writing simple sentences and short articles 

  
01-317-001 ภาษาฝรั่งเศส  1 3(3-0-6) 

French  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
อักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างสําคัญใน
ภาษาฝร่ังเศส  การฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอ่านและการเขียน
ประโยคในโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเรียงความขนาดสั้น  
Alphabets; pronunciation; vocabulary; essential French grammar and 
structure; listening and speaking everyday language; reading simple 
texts; writing simple sentences and short articles 

  
01-318-001 ภาษาเยอรมัน  1 3(3-0-6) 

German  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
อักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างสําคัญใน
ภาษาเยอรมัน  การฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอ่านและการเขียน
ประโยคในโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเรียงความขนาดสั้น  
Alphabets; pronunciation; vocabulary; essential German grammar and 
structure; listening and speaking everyday language; reading simple 
texts; writing simple sentences and short articles 
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01-319-001 ภาษาสเปน  1 3(3-0-6) 
Spanish  I  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
อักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างสําคัญใน
ภาษาสเปน  การฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอ่านและการเขียน
ประโยคในโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเรียงความขนาดสั้น  
Alphabets; pronunciation; vocabulary; essential Spanish grammar and 
structure; listening and speaking everyday language; reading simple 
texts; writing simple sentences and short articles 

  
02-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

General Mathematics  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ประเภทของจํานวน  ทักษะทางเลขคณิต  เรขาคณิตและตรีโกณมิติ  พ้ืนฐาน
เบื้องต้นทางพีชคณิต  เศษส่วนย่อย  เลขชี้กําลังและกรณฑ์  สมการเชิงเส้นและ
กราฟ  เซต เมทริกซ์ และการประยุกต์  
Classification of numbers; arithmetic skills; geometry and trigonometry; 
algebraic preliminaries; partial fractions; exponent expressions and 
radicals; linear equations and graph; sets, matrices and their 
applications 

  
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

Statistics for Everyday Use  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ศาสตร์และศิลป์ของการตัดสินใจ  สถิติพรรณนา  การแจกแจงความถ่ี  ความน่าจะ
เป็น  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปรกติ  การอนุมานเชิงสถิติ  การถดถอย
และสหสัมพันธ์  การประยุกต์สถิติในการใช้งานท่ัวไป 
Science and art of decision making; descriptive statistics; frequency 
distributions; probability; binomial and normal distribution; statistical 
inference; regression and correlation; statistical applications for everyday use 
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02-031-003 คณิตศาสตร์ต้นแบบ 3(3-0-6) 
Classical Mathematics  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ประวัติการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ จํานวนและวธีิการดําเนินการ วิธีการให้เหตุผล
เชิงอุปนัยและนิรนัย เซทและตรรกศาสตร์ รูปทรงทางเรขาคณิต สมการทางคณิตศาสตร์ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาและ
อธิบายเหตุผล 
History of mathematics; numbers and operations; inductive and deductive 
reasoning; set and logic; geometric shapes; mathematical equations; mathematical 
modeling; mathematical applications emphasizing problem solving and reasoning 
 

02-032-001 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 
General Chemistry  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
คําศัพท์และคํานิยามทางเคมี  การศึกษาเก่ียวกับ อนินทรีย์ อินทรีย์ และชีวะเคมี  
วัสดุทางเคมี  สารประกอบและสารผสม  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สิ่งปฏิกูลและ
มลพิษทางเคมี  การตรวจสอบทดลองและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
Chemical terms and definitions; chemical issues in inorganic, organic, and 
biochemistry; chemical materials; compounds and heterogeneous 
mixture; types of chemical bonds; chemical reactions; chemical waste 
and pollutions; laboratory investigation and applications for everyday life 
 

02-032-002 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General Physics 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนะนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์และระบบการวัด  แรงและการเคลื่อนท่ี  งานและ
พลังงาน  อุณหภูมิและความร้อน  กลสมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ   
คลื่นและเสียง  แสงและทัศนะศาสตร์  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  งานประลองและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในสถานการณ์ทั่วไป 
Introduction to scientific method and measurement; force and motion; 
work and energy; temperature and heat; physical properties of solids 
liquids and gases; wave and sound; light and optics; electricity and 
magnetism; laboratory investigation and applications for everyday life 
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02-032-006 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
 

Man and Biological Science 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
โครงสร้างที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  พันธุกรรมของมนุษย์  วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศ  เทคโนโลยีชีวภาพ  สิ่งแวดล้อม  ภาวะมลพิษและการป้องกัน  
การควบคุม  และแก้ไขมลพิษ 
Basic structure of an organism; human genetic; evolutionary of life; 
ecosystem; biotechnology; environment; pollution prevention; control 
and treatment of pollution 
 

02-032-007 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
 Environment and Resources Management 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้พ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  มลพิษสิ่งแวดล้อม  การป้องกัน
และแก้ไขมลพิษ  มลพิษกับปัญหาสุขภาพ  กฎหมายเก่ียวกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; natural resources and the 
conservation; environmental pollution; preventing and solving 
pollution problems; pollution and health problems; law of 
environmental impact; integrated environmental management and 
sustainable development 
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02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
Alternative Energy Sources  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนะนําแหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวะมวล  
นํ้าข้ึนนํ้าลง ไฟฟ้าจากพลังนํ้า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการ
เปลี่ยนรูปของพลังงาน  ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก  การจัดเก็บพลังงาน 
Introduction to sources of alternative energy; solar, geothermal, 
biomass, tidal, hydroelectric, wind, and wave energy; systems and 
methods of energy conversion from non-conventional energy sources; 
advantages and disadvantages of alternative energy; energy storage 

  
02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Computer Technology  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนะนําเก่ียวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์การ  เทคนิคการโปรแกรม         
การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานข้อมูล อีเมล์ และการใช้บราวเซอร์และโปรแกรม
ค้นหา  เครือข่ายสังคม คลาวด์คอมพิวต้ิง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  
การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร  การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
An overview of hardware, software, data processing and computer 
network; information applications for organization; programming 
techniques, systems development, database design, e-mail and the 
uses of browsers and search engines; social network, Cloud computing, 
web design and web programming; the use of computer networks for 
communication; hands-on training in computer applications 
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02-040-007 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
Man and Chemical Products  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาด  สารเคมีที่ปนเป้ือนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและผลิตภัณฑ์  
เคร่ืองสําอาง  สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
Elements and compound; the relationship between chemical agents 
and human life; cleaning products; contaminated food and food 
additives; drugs and products; cosmetics; agro-chemical products; 
radioactive agents and petrochemical products; effects of chemical 
agents on human beings 

  
02-040-008 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

Man and Environment  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน  บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางน้ํา  ยาปราบศัตรูพืช  สารปนเป้ือนทาง
อาหาร  การวิเคราะห์ระบบของประชากร  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ทัศนศึกษาและ
กิจกรรมเชิงนิเวศน์   
Ecological system; natural resources; geological natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population system analysis;  
community and environment;  field, laboratory, and working activities 
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05-040-009 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความท้าทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเป็นผู้ประกอบการ  สภาพสังคมและ

มนุษย์ท่ีมีผลเก่ียวข้องกับการดําเนินการธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การบริหาร
จัดการและสภาวะผู้นํา  เทคนิคการตลาด  ระบบและหลักการบัญชี  ระบบการเงิน
สําหรับธุรกิจ  การโฆษณาและการขาย 
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social 
and human factors necessary to opening and operating a business; 
writing a business plans; management and leadership; marketing 
techniques; accounting principle and systems; business finance; 
advertising and sales 

   
14-511-101 ภาษาอังกฤษสําหรับปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 English for Petroleum  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 คําศัพท์พื้นฐานทางอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนรายงาน

ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
Basic petroleum vocabulary; English for report writing in petroleum 
industry 

   
14-511-102 เคมีเบ้ืองต้นสําหรับปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 Basic Chemistry for Petroleum  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ตารางธาตุ  โครงสร้างอะตอม  ธาตุและสารประกอบ  สถานะของสสาร  สารละลาย  

ปฏิกิริยาเคมี  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
Periodic table of elements; atomic structure; elements and compounds; 
phase of matter; solution; chemical reaction; hydrocarbon compounds; 
petroleum products 
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14-511-103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  1 3(1-6-4) 
 Basic Technical Skills Workshop  I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับงานโลหะ การตัด การตะไบ และการเจาะ  เคร่ืองมือวัด

ละเอียดเบ้ืองต้น  งานกลึง  การใช้เคร่ืองมือในการติดต้ังไฟฟ้าและเคร่ืองมือวัดทาง
ไฟฟ้า  การต่อสายไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า  การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร
และในโรงงาน 
Basic practice for metal working, cutting, filing, and drilling; basic 
precision measuring instruments; turning; using electrical installation 
tools and electrical measurement tools; electrical wire connection 
and electrical wire installation; electrical devices installation in 
building and factory 

 
14-511-104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสําหรับปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
 Basic Computer for Petroleum  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง  

ความหมายและชนิดของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เฟิร์มแวร์และมัลแวร์  ระบบปฏิบัติการ  
โปรแกรมประยุกต์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนท่ี  การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
History of computer; main component of computer and peripheral; meaning 
and type of hardware, software, firmware, and malware; operating system; 
application program; fundamental computer network system; mobile 
communication devices technology; practice on computer applications 

   
14-511-105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  2 3(1-6-4) 
 Basic Technical Skills Workshop  II  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับงานเชื่อมโลหะ การเชื่อมด้วยแก๊ส การเชื่อมด้วยการอาร์ค  

พ้ืนฐานงานโลหะแผ่น การร่างแบบ การตัด การพับ การม้วน การยึดด้วยหมุด  
และการเข้าขอบลวด 
Basic practice for metal welding, gas welding, arc welding; basic of sheet 
metal working, drafting, cutting, bending, curling, riveting, and wired edging  
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14-512-101 ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม 1 3(3-0-6) 
 Geology and Exploration for Petroleum I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พ้ืนฐานและการประเมินเบื้องต้นทางด้านปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

ลักษณะของอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ  ธรณีวิทยาปิโตรเลียม   
การกักเก็บของไฮโดรคาร์บอน  ธรณีฟิสิกส์  การสํารวจปิโตรเลียม  หลักการและ
วิธีการวางแผนงานการผลิตปิโตรเลียม  การประเมินคุณค่าแหล่งปิโตรเลียม   
กลไกการผลิต  การประเมินปริมาณสํารอง 
Basic knowledge and preliminary assessment of petroleum and 
natural gas; characteristic of oil and natural gas industries; petroleum 
geology; trapping of hydrocarbons; geophysics; petroleum exploration; 
principles and methods of petroleum production planning; evaluation 
of petroleum resources; production mechanism; reserves estimation 

   
14-512-102 ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  2 3(2-3-5) 
 Geology and Exploration for Petroleum  II  
 วิชาบังคับก่อน: 14-512-101  ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  1 

Prerequisite:  14-512-101  Geology and Exploration for Petroleum  I  
 ความรู้พ้ืนฐานทางปิโตรเลียมในทางปฏิบัติ  การทํางานของอุปกรณ์ในระบบ 

ขุดเจาะ ระบบท่อและการหย่ังธรณี  การวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา 
แท่นขุดเจาะแบบด้ังเดิม  แท่นขุดเจาะแบบอัตโนมัติ  การฝึกปฏิบัติการทํางานของ
อุปกรณ์ทําความสะอาดท่อส่ง   
Basic knowledge of petroleum in operating aspect; operation of 
equipment in drilling system, piping system, and well logging; 
geological data analysis; conventional platforms; automatic platforms; 
practice on pigging operation 
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14-512-103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม   3(3-0-6) 
 Petroleum Processing    
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 คุณสมบัติทางเคมีของปิโตรเลียม  การกลั่นและกระบวนการทําให้บริสุทธ์ิ 

แผนภาพกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ระบบแยกนํ้าออกจาก
น้ํามัน  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น  
Chemical properties of petroleum; distillation and refining processes; 
process flow diagram in petroleum industries; dehydration system;  
refined products 

   
14-512-119 การใช้เคร่ืองจักรกลทางปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
 Mechanical Application for Petroleum  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วิธีการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล  ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ 

การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม  การตรวจสอบและถอดประกอบ
ชิ้นส่วนเคร่ืองจักร เช่น ลูกปืน ปะเก็น ซีลกันร่ัวเชิงกล ระบบท่อและข้อต่อ 
Methods, tools, and equipments used in mechanical maintenance;  practice 
on maintenance of machine and facilities in petroleum; inspection and 
disassembling and reassembling of machine parts: bearing, gasket, mechanical 
seals, piping, and fittings 

   
14-512-120 การกัดกร่อนและการป้องกัน 2(1-3-3) 
 Corrosion and Prevention  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติของการกัดกร่อน  ชนิดและรูปแบบของการกัดกร่อน  หลักการเบ้ืองต้นใน

การตรวจสอบการกัดกร่อน  ประเภทของการตรวจสอบการกัดกร่อน  ส่วนผสมและ
สารละลายที่ใช้ในการตรวจสอบ  ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบในห้องทดลอง  
ในภาคสนาม และการตรวจสอบทางไฟฟ้าเคมี  การเฝ้าสังเกตการกัดกร่อนและ 
การป้องกัน 
The nature of corrosion; types and forms of corrosion; basic principles 
of corrosion verification; classification of corrosion verification; mixtures 
and solutions used for verification; practice on laboratory, field tests, 
and electrochemical verification; corrosion monitoring and prevention 
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14-512-121 ภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
 Overview in Petroleum Industries Process  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฝึกปฏิบัติการอ่านและวิเคราะห์แบบงาน อุปกรณ์ และสัญลักษณ์มาตรฐานใน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  การประยุกต์ใช้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
Practice on reading and analysis of drawing, instruments, and standard 
symbols in petroleum industries; applications for related subjects 

   
14-512-122 แร่และหิน 2(2-0-4) 
 Minerals and Rocks  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อัตลักษณ์ของแร่  กําเนิดและประโยชน์ของแร่ท่ีสําคัญ  พ้ืนฐานของผลึกศาสตร์  

แร่เชิงทัศนศาสตร์  กําเนิดหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร  การจําแนกหินและ 
หินเทียม  ลําดับชั้นหินของประเทศไทย  
Identification of minerals; origins and uses of major minerals; basic 
crystallography; optical mineralogy; origins of igneous, sedimentary, 
and metamorphic rocks; classifications of rocks and pseudo-rocks; 
stratigraphy of Thailand 

   
14-512-123 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
 Polymer Science and Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทและพันธะของพอลิเมอร์  การสังเคราะห์พอลิเมอร์  คุณลักษณะของ 

มวลโมเลกุลและการหามวลโมเลกุล  การละลายของพอลิเมอร์และสารละลาย 
พอลิเมอร์  อุณหภูมิการสลายตัวและอุณหภูมิการหลอมเหลว  กระบวนการข้ึนรูป
พอลิเมอร์  พลาสติก  เรซ่ิน  ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
Types and bonding of polymers; polymer synthesis; molecular weight 
characterization and determination; polymer solubility and solutions; 
decomposition temperature and melting temperature; polymer 
processing; plastics; resins; natural and synthetic rubber 
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14-512-204 เครือข่ายการติดต่อส่ือสาร 3(2-3-5) 
 Communication Network  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสาร  ระบบเครือข่าย  การติดต่อ

ระหว่างภาคพ้ืนดินและในทะเล  ระบบโทรศัพท์  ระบบวิทยุสื่อสาร  การสื่อสาร
ข้อมูลโดยใช้ดาวเทียม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบซีพีพี  ฝึกทักษะด้าน
เคร่ืองมือและเทคนิคการสื่อสารข้อมูล 
Basic knowledge of communication patterns; network system; 
communication between onshore and offshore; telecommunication 
system; radio link system; satellite communication; information 
technology system; communication protocol processor system     
(CPP system); skills practice in instruments and data communication 
techniques 

   
14-512-205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 1(1-0-2) 
 Project Preparation for Petroleum Technology  I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหัวข้อโครงงานวิชาชีพที่

น่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ศึกษา
ความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงงาน  การเตรียมข้อเสนอโครงงานภายใต้การให้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และการรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินโครงงาน   
Student are assigned to study and hands-on practice on the 
interesting professional project topics in a field of petroleum 
technology; revise literature reviews; feasibility study of project topic; 
project proposal preparation under supervision of advisors; comments 
from project evaluation committee   
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14-512-206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 3(1-6-4) 
 Project in Petroleum Technology  I  
 วิชาบังคับก่อน: 14-512-205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 

Prerequisite:   14-512-205  Project Preparation for Petroleum Technology  I  
 การดําเนินการศึกษาวิจัยที่เสนอในชั้นเรียน  รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน  

สรุปผลการปฏิบัติงานในโครงงาน  การนําเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
Proceeding of research study that presented in classroom; progress of 
project report; operation results and discussion on project; final 
project presentation 

   
14-512-207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 1(0-2-1) 
 Internship Preparation for Petroleum Technology  I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเตรียมเอกสารในการสมัครงาน ประวัติ ผู้รับรองและหนังสือรับรอง  เทคนิค

การสื่อสารและการสัมภาษณ์  การพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในสถานประกอบการ และทักษะต่างๆ ที่จําเป็นในการฝึกงาน  
Preparation of documents for jobs application: resume, reference, and 
recommendation letter; communication technique and interview 
technique; the development of operation and interpersonal 
communication skills in organization; necessary skills for job training 

   
14-512-208 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 3(0-40-0) 
 Internship in Petroleum Technology  I  
 วิชาบังคับก่อน: 14-512-207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 

Prerequisite:   14-512-207 Internship Preparation for Petroleum Technology  I  
 ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง   
Job training in government organization, state enterprise or private enterprise in the 
field of petroleum technology for 1 summer semester or not less than 320 hours  
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14-512-224 เช้ือเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 3(3-0-6) 
 Petroleum Fuel and Combustion  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการของจลนพลศาสตร์เคมีและกระบวนการถ่ายเทของกระบวนการเผาไหม้  

การคํานวณประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรูปของของเหลวและก๊าซ  
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 

   
14-512-225 นํ้าบาดาล 3(3-0-6) 
 Groundwater  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อุทกวัฏจักร  กําเนิดน้ําบาดาล  ระบบชั้นหินอุ้มน้ํา  หลักมูลการไหลของน้ําบาดาล  

สภาพการนําชลศาสตร์  การกักเก็บและส่งผ่าน  การทรุดและการรุกของนํ้าเค็ม  
ชลศาสตร์น้ําบาดาล  สมบัติการส่งผ่าน  หลักการสํารวจผิวดินและใต้ดิน  วิธีการ
เจาะบ่อน้ํา  การทดสอบชั้นหินอุ้มน้ําและการวิเคราะห์ระดับน้ําลดลงตามเวลา  
การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ํา  เคมีของน้ําบาดาล  การพัฒนาและบํารุงรักษาบ่อ 
Hydrologic cycle; geological occurrence of groundwater; aquifer 
systems; fundamentals of groundwater flow; hydraulic conductivity; 
storage and transmissivity; subsidence and saltwater intrusion; 
groundwater hydraulics; transmissivity properties; principles of surface 
and subsurface investigations; well drilling methods; aquifer test and 
time drawdown analysis; well design and construction methods; 
chemistry of groundwater; well development and maintenance 
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14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
 Petroleum Economics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 บทบาทของพลังงานปิโตรเลียมท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้พลังงานกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ลักษณะทางกายภาพของ 
การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานกับภาคเศรษฐกิจ  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ด้านอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน  แหล่งพลังงานฟอสซิล   
ความขาดแคลนและความม่ันคงทางพลังงาน  นโยบายพลังงานและการจัดสรร
แหล่งพลังงาน  กรณีศึกษา 
Roles of petroleum energy affecting economic development; 
relationship between energy consumption and economic growth; 
physical aspects of energy transformation and economic sectors; 
economic geography; economic concepts of energy supply and 
demand; fossil energy resources; scarcity and energy security; energy 
policy and energy resources allocations; case studies  

   
14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Energy Management in Industries  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพลังงานและการทําสมดุลพลังงาน  กฎหมายและข้อกําหนด

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน  เทคนิคสําหรับการวัดและการ
วิเคราะห์  การประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินค่าทาง
เศรษฐกิจ  การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการ
อุตสาหกรรม เช่น ระบบการใช้ไอน้ําและนํ้าควบแน่น กระบวนการเผาไหม้ เตาเผา 
ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ระบบการอัดอากาศ ระบบปั๊ม 
Basic knowledge of energy and energy balance; legislation and 
regulation of energy conservation and energy management; 
techniques for measurement and analysis; evaluation of energy  
potential conservation and economic evaluation; energy management 
and energy conservation in industrial processes: steam and 
condensate systems, combustion process, furnaces, refrigerating and 
air conditioning systems, air compressor systems, and pumping 
systems 
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14-512-311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2(2-0-4) 
 Petroleum Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 กระบวนการกรุท่อ  การขุดเจาะ การปรับสภาพหลุมและกระบวนการบํารุงรักษา

หลุม  การดันตัวด้วยแก๊สและการดําเนินการเจาะแบบแนวนอน 
Cementing process; drilling, well completion, and well maintenance 
process; gas lift operations and horizontal well drilling 

   
14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 Petroleum Industrial Chemistry   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ความรู้ทางเคมี 

ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ไฮโดรคาร์บอนในน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  
กระบวนการปรับคุณภาพนํ้ามัน กระบวนการทางความร้อน กระบวนการ 
แตกสลาย กระบวนการแตกตัวโดยใช้ไฮโดรเจน กระบวนการจัดตัวใหม่ 
Oil and natural gas resources for petroleum industry; chemical 
knowledge in petroleum industries; hydrocarbon in crude oil and 
natural gas; oil quality improvement processes, thermal processes, 
cracking processes, hydroprocessing, and reforming processes 

   
14-512-313 เทคโนโลยีวัสดุ 2(2-0-4) 
 Materials Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุและการเลือกใช้  คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพ

ของวัสดุ  การทดสอบคุณสมบัติทางกล  ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ   
เฟสไดอะแกรม  โครงสร้างระดับจุลภาคและกลไกการเปลี่ยนรูปในวัสดุ   
การจําแนกชนิดของโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ  
Basic knowledge of materials and materials selection; mechanical and 
physical properties of materials; mechanical properties testing; factors 
affecting properties of materials; phase diagram; grain structure and 
deformation of materials; classification of structure and properties of 
materials 
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14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Gas Processing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม  สมบัติของก๊าซ  พฤติกรรมของวัฏภาค  การทดสอบ 

การแยกและการคํานวณ  การแยกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ  การกําจัดน้ํา   
การกําจัดกรดก๊าซ  
Petroleum reservoirs; gas properties; phase behavior; separation tests 
and calculation; oil and natural gas separation; dehydration; acid gas 
removal 

   
14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 1(1-0-2) 
 Project Preparation for Petroleum Technology  II  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ข้ันตอนในการนําเสนอหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  การวิเคราะห์

ปัญหา การหาหัวข้อโครงงาน การวางวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล  การนําเสนอหัวข้อโครงงาน 
Procedures of petroleum technology project proposal presentation; 
problem analysis, topic finding, objective specification, data collection, 
data analysis, and data synthesis; project proposal presentation 

   
14-512-326 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 1(0-2-1) 

 Internship Preparation for Petroleum Technology  II 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ปรัชญาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ในการทํางาน

ทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม  การเตรียมเอกสารสมัครงาน ประวัติ ผู้รับรอง และ
หนังสือรับรอง  เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ์  การพัฒนาทักษะทางด้าน
การสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานท่ีทํางานและทักษะต่างๆ ท่ีจําเป็นในการฝึกงาน 
The philosophy and goal of Work Integrated Learning in petroleum 
technology; preparation of documents for jobs application: resume, 
reference, and recommendation letter; communication and interview 
technique; the development of interpersonal communication skills in 
organization and necessary skills in internship program 
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14-512-327 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 3(0-40-0) 
 Internship in Petroleum Technology  II 
 วิชาบังคับก่อน: 14-512-326  การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 
 Prerequisite:    14-512-326  Internship Preparation for Petroleum Technology  II 
 ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการทาง

เทคโนโลยีปิโตรเลียมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานและนําเสนอเพ่ือ
การประเมินผล 
Job training in government organization, state enterprise or private 
enterprise in the field of petroleum technology for 1 summer 
semester or not less than 320 hours; after training, student are 
required to submit and present the performance report for evaluation 

   
14-512-416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 3(1-6-4) 

 Project in Petroleum Technology  II  
 วิชาบังคับก่อน:  14-512-315  การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 

Prerequisite:   14-512-315   Project Preparation for Petroleum Technology  II  
 การจัดทําโครงงานเก่ียวกับปิโตรเลียมตามหัวข้อที่นําเสนอในรายวิชาการเตรียมการ

โครงงาน  การดําเนินการและนําเสนอเป็นภาคเอกสารและหรือผลงานในรูปแบบ
อ่ืนตามความเหมาะสม 
Create project about petroleum following the presented topic in 
project presentation course; implementation of the project and 
presentation in the form of documents and/or works in other forms 
as appropriate 

   
14-512-417 การเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้ามัน 2(2-0-4) 
 Enhanced Oil Recovery   
 วิชาบังคับก่อน:  - 
 Prerequisite:  - 
 กลไกการผลิตน้ํามันแบบทุติยภูมิ  การอัดน้ํา  การออกแบบการอัดนํ้า  การนํา

น้ํามันข้ึนมาจากหลุมหลังจากการผลิตตามธรรมชาติ  การอัดสารเคมี   
การอัดอัลคาไลน์  การอัดสารลดแรงตึงผิว  การอัดก๊าซ  การนําน้ํามันดิบข้ึนมาด้วย
วิธีทางความร้อน  
Mechanics of secondary oil recovery; water flooding; water flooding 
design; enhanced oil recovery; chemical flooding; alkaline flooding; 
surfactant flooding; gas injection; thermal crude oil recovery process 
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14-512-418 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
 Drawing for Petroleum Industries  
 วิชาบังคับก่อน:  - 

Prerequisite:   -  
 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สําหรับจําลองกระบวนการในการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน

ของอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม  หลักการพ้ืนฐานและการฝึกปฏิบัติในการออกแบบ
กระบวนการ  การออกแบบอุปกรณ์หลักในทางปิโตรเลียม  การเลือกใช้แบบจําลอง
ในการคํานวณคุณสมบัติทางเคมีอย่างเหมาะสม  การกําหนดขนาดอุปกรณ์   
วิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้กระบวนการท่ีเหมาะสมภายใต้สภาวะที่กําหนด 
Software applications for process simulation in the basic design of 
petroleum equipments; basic principles and skills practice in process 
design; designing major equipment in petroleum; selection of suitable 
simulation for chemical properties calculation; equipment sizing; 
analytical method for optimum process design 

   
14-512-428 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

 Preparation for Co-operative Education 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา  ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการเตรียม
สมัครงาน ประกอบด้วย ประวัติ ผู้รับรอง และหนังสือรับรอง  การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารและการสัมภาษณ์งาน  ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 
9000  เทคนิคการนําเสนอโครงงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการทํางานส่วนรวม 
Principle and concept of cooperative education in petroleum technology; 
process and procedure of cooperative education; basic knowledge and job 
application techniques including resume, reference, and recommendation 
letter; development of interpersonal communication and job interview 
skills; necessary basic knowledge for working in organization; quality 
management system in organization: 5s, ISO 9000; project presentation 
techniques, personality development for corporate work 
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14-512-429 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 Co-operative Education  
 วิชาบังคับก่อน:  14-512-428 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Prerequisite:   14-512-428 Preparation for Co-operative Education 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับ
สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ 
เป็นระยะไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบโดยอาจารย์ประจํารายวิชา และ/หรือพนักงานที่ปรึกษาที่สถาน
ประกอบการมอบหมาย ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา 
Job performance in government organization, state enterprise or 
company in the relevant field of petroleum technology as a full-time 
employee, required not less than 16 weeks, followed up and 
evaluated systematically by co-op advisor and/or appointed staff to 
assist students to develop themselves and gain the direct work 
experiences from organization before graduation 

 

     
14-513-101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม   2(1-3-3) 
 Basic Occupational Health and Safety in Petroleum  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โรคและอันตราย
จากการทํางาน  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
Basic occupational health and safety; related organization; disease      
and hazard from working; basic knowledge about personal protective   
equipments; practice on selection and take care of personal  
protective equipments 
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14-513-102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2(1-3-3) 
 Industrial Hygiene 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ  การทํางานที่มีผลต่อ

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมตามประเภทและ
ลักษณะงาน  หลักการท่ัวไปในการประเมินและควบคุมอันตราย  ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์เพ่ือการประเมินสภาวะอันตรายท่ีส่งผลต่อสุขภาพของคนทํางานลักษณะ  
ต่างๆ 
Basic knowledge about the various environmental hazards; working 
affecting health and safety of workers in the industry according to 
types and characteristics; general principles in evaluating and 
controlling hazards; practice on analysis to evaluate the health 
hazards of working styles 

   
14-513-105 การมีส่วนร่วมของชุมชน 3(3-0-6) 
 Public Participation 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิ หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานของการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น CSR ISO 14000 และ ISO 26000  พฤติกรรมของชุมชนเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม การกระตุ้นการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ และการตอบสนองของ
มวลชน  หลักการทํามวลชนสัมพันธ์  เทคนิคการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
ร้องเรียน กรณีศึกษา  
Importance of public participation to environmental problems, rights, 
duty, and communities responsibility to environment;  standard of 
communities responsibility: CSR, ISO 14000, and ISO 26000; public 
environmental behavior; stimulation of learning, perception, 
motivation, and community response; principle of creating the public 
relation; technique of compliant reception and solution; case study 
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14-513-106 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความสําคัญของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  อันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม  

ความถ่ีและความรุนแรงของอุบัติภัย  การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติภัย  การป้องกัน
อุบัติภัยจากอัคคีและสารมีพิษ การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัย  
นโยบายและระบบการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัย  ข้อกําหนดและกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  มลภาวะในอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อมนุษย์  
การนําความรู้ด้านอาชีวอนามัยและวิศวกรรมมนุษย์มาใช้เพ่ือความปลอดภัย  
หลักการพ้ืนฐานของการจัดการเก่ียวกับปฏิบัติการฉุกเฉินในอุบัติภัยรุนแรง 
Importance of safety in industry; dangers and accidents in industry; 
frequency and violence of accidents; cause analysis of accidents; 
prevention of accidents from fire and poisonous substance; 
engineering design for safety; policy and safety management system; 
safety regulation and laws in industry; pollution in industry and its 
effects to human; application of occupational health and human 
factors for safety; fundamental of emergency operation management 
in severe accident 

   
14-513-207 การจัดการส่ิงแวดล้อมทางปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 Petroleum Environmental Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทํา

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม กฎหมายสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  วิธีการควบคุมและการจัดการเพ่ือควบคุมมลภาวะ  การบําบัดน้ําเสีย  
การจัดการของเสีย  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 
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14-513-208 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
 Clean Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสะอาด  การลดปริมาณของเสีย  การเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  กรณีศึกษาเทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  การประเมินของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 
Basic principles of clean technology; waste minimization; enhancing 
production efficiency; case studies of clean technology in various 
types of industry; waste assessment in industries 

   
14-513-303 การประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงทางอาชีวอนามัย 2(1-3-3) 
 Occupational Health Risk Assessment and Risk Management 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การบ่งชี้อันตรายในการทํางาน กระบวนการผลิต กิจกรรม สถานที่และระบบการ   

ทํางานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรง      
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและทบทวนวิธีการควบคุมความเสี่ยงท่ีมีอยู่  ฝึกปฏิบัติการ 
ประเมินอันตรายอันเกิดจากกระบวนการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ชนิดต่างๆ 
Hazard identification at work, production process, activity, location, 
and operation system in petroleum industries; risk assessment and 
severity; risk analysis and revise measurement of existing risk control; 
skills practice in evaluation of hazards caused in various working 
processes and environment 
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14-513-304 เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2(2-0-4) 
 Environmental Technology and Safety in Petrochemical Industries 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ผลกระทบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อสิ่งแวดล้อม  มลภาวะทางอากาศ ทางน้ํา

และทางดิน  แหล่งกําเนิดและสาเหตุการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   
การลดของเสียและการจัดการของเสียจากกระบวนการทางปิโตรเคมี   
หลักการด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  กฎเกณฑ์และ
มาตรฐานความปลอดภัย  ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการปิโตรเคมี 
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 

   
14-513-409 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการการสํารวจ  การวิเคราะห์และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก

โครงการพัฒนาต่างๆ  การเตรียมรายงานการวิเคราะห์  กรณีศึกษาในองค์กรที่
เก่ียวข้อง 
Principles of survey; analysis and procedure of environmental impact 
assessment from various development projects; preparation of 
environmental impact assessment statement; case study in involved 
organization  
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14-514-101  อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์  คุณสมบัติของสารบริสุทธ์  ความร้อนและงาน  

กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  การสมดุลของมวลและพลังงานใน
ระบบปิดและระบบเปิด  เอนโทรป้ีและกฎข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์  สมดุลในก๊าซ
ผสม  สมดุลของของเหลวและไอในสารผสมทวิภาค  พฤติกรรมของสารละลาย 
Basic concepts in thermodynamics; properties of pure substances; 
heat and work; first law of thermodynamics and its applications; mass 
and energy balance in close and open systems; entropy and second 
law of thermodynamics; equilibrium in gas mixtures; liquid-vapor 
equilibrium in binary mixture; solution behavior 

   
14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม   3(2-3-5) 
 Equipment and Laboratory for Petroleum    
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม  หลักการพ้ืนฐานและการฝึกทักษะด้าน 

การสอบเทียบเคร่ืองมือทางปิโตรเลียม  การไหลของของไหล  ระบบเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความร้อน  ระบบหล่อเย็น  ชนิดของวาล์วและอุปกรณ์ปิดเปิด   
การวัดอุณหภูมิและการวัดระดับ  การวัดความดัน  ระบบควบคุม  
Types of petroleum equipment; basic principles and skills practice in 
calibration equipment for petroleum; fluid flow; heat exchanger 
systems; cooling systems; types of valve and actuator; temperature 
measurement and level measurement; pressure measurement; 
control systems 
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14-514-103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 2(1-3-3) 
 Pumps and Compressors 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การอธิบายโดยสรุปและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับปั๊มและคอมเพรสเซอร์ตามชนิดของ 

การออกแบบและการใช้งาน  การเลือกและระบุขนาดปั๊มแบบหมุนเหว่ียง  
ปั๊มแบบอัตราการไหลคงท่ี คอมเพรสเซอร์แบบหมุนเหว่ียง และคอมเพรสเซอร์แบบ
อัตราการไหลคงที่  ข้อแนะนําในการติดต้ังและการใช้งาน  การตรวจสอบและ
ทดสอบสมรรถนะ  การบํารุงรักษาและการแก้ปัญหา 
Overview and practice on various types 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 application; inspection and performance testing; 
maintenance and troubleshooting 

   
14-514-204 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(1-6-4) 
 Hydraulics and Pneumatics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 
 
 

หน้าที่การทํางานของส่วนประกอบไฮดรอลิกประกอบด้วย ป๊ัม วาล์ว กระบอกสูบ  
ท่อและข้อต่อ  สัญลักษณ์ไฮดรอลิกและแผนภาพวงจร  หน้าที่การทํางานของ
ส่วนประกอบนิวเมติกประกอบด้วย ป๊ัม วาล์ว กระบอกสูบ ท่อและข้อต่อ  สัญลักษณ์
นิวเมติกและแผนภาพวงจร  ฝึกทักษะด้านการบํารุงรักษาและแก้ไขปัญหาในวงจร 
ไฮดรอลิกและนิวเมติก 
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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14-514-205 พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท   3(3-0-6) 
 Introduction to Transport Phenomena  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ปริมาตรควบคุมสําหรับสมดุลมวล  กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน  แรงเฉือนใน

การไหลแบบราบเรียบ  การวิเคราะห์ส่วนอนุพันธ์ของของไหลในการไหลแบบ
ราบเรียบ  สมการอนุพันธ์การไหลของของไหล  ทฤษฎีชั้นขอบเขต   
กลไกพ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน  กฎการนําความร้อนของฟูเรียร์   
การนําความร้อนแบบทิศทางเดียวที่สภาวะคงตัวผ่านผนังหลายชั้น 
Control volume for mass balance; Newton’s second law of motion; 
shear stress in laminar flow; analysis of differential fluid elements in 
laminar flow; differential equations of fluid flow; boundary layer 
theory; basic mechanism of heat transfer; Fourier’s law of heat 
conduction; one-dimension steady state condition of heat conduction 
through composite wall 

   
14-514-206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า   3(2-3-5) 
 Electrical Instruments and Measurements 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 หลักการเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับวิธีใช้งานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า เช่น  

โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ เคร่ืองวัดกําลังไฟฟ้า เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟ้า  
และพาวเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์  การใช้มัลติมิเตอร์อเนกประสงค์แบบเคลื่อนท่ี 
และอยู่กับที่  สัญญาณกระแสสลับ เคร่ืองสร้างสัญญาณกระแสสลับ  
และออสซิลโลสโคป  การบํารุงรักษา การปรับเทียบและการปรับแต่งมิเตอร์ไฟฟ้า 
Basic principles and practice on operations of electrical measuring 
devices: voltmeters, ammeters, wattmeters, kilowatt-hour meters, and 
power factor meters; the use of handheld and stationary multimeters; 
alternating current signal, alternating current signal generators, and 
oscilloscope; maintenance, calibration, and adjustment of electrical 
meters 
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14-514-207 การซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 3(1-6-4) 
 Mechanical Maintenance  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การฝึกซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองต้นกําลังและระบบทางกล  การใช้อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ  ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบชิ้นส่วนเคร่ืองจักร  การบํารุงรักษาอุปกรณ์
ขับเคลื่อนทางกล เพลา และซีลกันร่ัว  ปั๊ม ท่อ ข้อต่อและวาล์ว  ฝึกทักษะด้านการ
วางแผนกําหนดการการบํารุงรักษา 
Training in repair and maintenance of power plant and mechanical 
systems; use of equipment and tools; practice on disassembly and 
reassembly of component parts; maintenance of mechanical drives, 
shaft, and seals; pumps, pipe, fittings, and valves; skills practice in 
planning of maintenance schedule 

   
14-514-209 ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2(1-3-3) 
 Electrical System in Petroleum Industries 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 หลักการและฝึกปฏิบัติระบบไฟฟ้าเบื้องต้น  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า   

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ระบบไฟฟ้ากําลัง 
Principles and skills practice in basic electrical systems; electrical 
safety; direct current and alternate current generators; transformers, 
electric motors in petroleum industries; electrical power systems 

 
14-514-210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
 Electronic Control System in Petroleum Industries  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและฝึกปฏิบัติการทํางานของโปรแกรมควบคุมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม        

ดีซีเอส  ระบบสกาดา  ระบบควบคุมพีแอลซี  ระบบควบคุมพีไอดี  การประยุกต์ใช้
ระบบควบคุมและตัวตรวจวัด 
Principles and practice on control programs in petroleum industries; 
DCS; SCADA systems; PLC control systems; PID control systems; 
applications for control systems and sensors 
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14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทางปิโตรเลียม 3(2-3-5) 
 Advanced Equipment and Laboratory for 

Petroleum 
 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเลือกใช้ลวด  ปฏิบัติการทดสอบลวด  อุปกรณ์การควบคุมการผลิต  อุปกรณ์

เวลเฮดและคริสต์มาสทรี  อุปกรณ์ระบบป้องกันการพุ่งหรือระเบิดออกจากหลุม
ระหว่างการเจาะ 
Wire selection; practice on wire testing, production control 
equipment; wellhead and christmas tree equipment; blowout 
preventer equipment while drilling 

   
14-515-201 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 2(2-0-4) 
 Solar Energy and Applications 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์  ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 

การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนและการใช้งาน   
การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและการใช้งาน  การกักเก็บ
พลังงานและการเชื่อมต่อสู่ระบบไฟฟ้า  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  
Solar radiation; potential of solar energy in Thailand; solar thermal 
energy conversion and applications; solar photovoltaic and 
applications; energy storage and electrical grid connection systems; 
economic analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

79 
 

14-515-202 เทคโนโลยีกังหันลม 2(2-0-4) 
 Wind Turbine Technology 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 คุณลักษณะของลมในประเทศไทย  ศักยภาพของพลังงานจากลม  ชนิดและการใช้งาน

กังหันลม  หลักการทางอากาศพลศาสตร์  การออกแบบกังหันลมประเภทต่างๆ   
การควบคุมการทํางานของกังหันลม  การกักเก็บพลังงานและการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบจ่ายไฟหลัก  ระบบผลิตผสมกับแหล่งพลังงานอ่ืน 
Wind characteristic in Thailand; potential of wind power; types and 
use 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 

   
14-515-403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 Renewable Energy Technology 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แหล่งพลังงานทดแทน  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ํา และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ประสิทธิภาพของพลังงานและการเก็บพลังงาน การใช้งานพลังงานทดแทนร่วมกับ
พลังงานหลัก  การวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต 
Renewable energy resources; renewable energy technology: solar 
energy, wind power, biomass energy, hydro power, and geothermal 
energy; energy efficiency and energy storage, use of renewable energy 
together with non-renewable energy; strategies for enhancing the 
future use of renewable energy 
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14-515-404 การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Industrial Operation Management 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ระบบนิเวศและความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม  กลไกการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  มาตรฐาน ISO14000  
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม  การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการผลิต  การวางแผนการผลิต 
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 

   
14-515-405 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 3(3-0-6) 
 Bioenergy and Biomass  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ข้อดีของการใช้พลังงานชีวภาพ  เทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลผลิตความร้อนและ

พลังงานไฟฟ้า  กระบวนการและการจัดการชีวมวล  การเตรียมถ่านและการอัด
แท่งชีวมวล  กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ  กระบวนการ
เปลี่ยนสภาพชีวมวลด้วยความร้อน เช่น แก๊สซิฟิเคชั่น ไพโรไลซิสและการเผาไหม้  
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและกรอบนโยบายของการใช้ชีวมวล 
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    
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14-516-301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
 Personal Financial Management    
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การวัดฐานะทางการเงิน  การจัดการเงินสดและ

สินทรัพย์สภาพคล่อง  สินเชื่อส่วนบุคคล  การวางแผนรายได้และรายจ่ายส่วน
บุคคล  การจัดทํางบการเงิน  การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย  การออม
ทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนในตราสารการเงิน  การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณอายุ  
Personal financial planning; financial measurements; cash and liquid 
assets management; personal loans; personal income and expense 
planning; preparation of financial statements; risk management and 
insurance; saving and investments in financial instruments; planning 
for retirement 

   
14-516-402 การพัฒนาตนเอง 3(3-0-6) 
 Self Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 
 การสํารวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ  ความฉลาดทางอารมณ์  การรู้บทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  การสร้างวิสัยทัศน์  วิธีการและแนวทางใน
การบริหารจัดการชีวิตครอบครัวและสังคม  การมองโลกในแง่ดี  เทคนิคการครอง
ใจคน  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
Personality verification; emotional intelligence; awareness of roles and 
responsibilities on oneself and others; building up visions; procedures 
and guidelines for the management of family and social life; 
optimism; techniques for maintaining popular morale; life skills and 
development of public minded; lifelong learning for sustainable 
development 
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มคอ.2 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วชิาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2558 2559 2560 2561 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
1 9099 00238 84 2 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมืองแร่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

อาจารย์ 90 180 300 300 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จํานงค์ 
1 8415 00066 21 5 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

อาจารย์ 90 180 300 300 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
1 6401 00113 87 0 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

อาจารย์ 90 180 300 300 

4 นายณัฐวุฒ ิสุภารัตน์ 
1 1017 00064 17 4 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
 
วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 

อาจารย์ 150 300 300 300 

5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
1 9007 00024 39 5 

วศ.ม. 
วท.บ. 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
2551 

อาจารย์ 120 240 300 300 
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3.2.2  อาจารย์ประจํา 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วชิาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ตําแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2558 2559 2560 2561 

1 นายขจรศักดิ ์ พงศ์ธนา 
3 1015 02063 71 2 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

การบริหารงานอาชีวศึกษา 
 
ไฟฟ้าสือ่สาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
ลาดกระบัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2544 
 

2528 

อาจารย์ 150 150 240 300 

2 นายปิยะ  ประสงค์จันทร์ 
3 9005 00047 06 1 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

การบริหารงานอาชีวศึกษา 
 
ไฟฟ้าสือ่สาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2543 
 

2538 

อาจารย์ 120 300 300 300 

3 นายวิชาญ  เพชรมณ ี
3 8401 00213 53 4 
 

วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 

ลาดกระบัง 

2549 
2541 

อาจารย์ 135 210 210 300 

4 นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 
3 9206 00233 01 1 
 

ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 

ลาดกระบัง 

2550 
2545 

อาจารย์ 120 270 270 270 

6 นายสชุาติ เย็นวิเศษ 
3 9099 00783 68 5 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
2525 

รอง
ศาสตราจารย์ 

150 150 240 330 

7 นายสุจริต สิงหพันธุ์ 
5 9599 99010 74 4 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

เครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2551 
 

2527 

อาจารย์ 135 210 210 300 

8 นายณชพร รัตนาภรณ ์
3 9099 00587 70 3 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

เครื่องกล 
 
วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2551 
 

2532 

อาจารย์ 150 150 240 330 

9 นายทวิชาติ เย็นวิเศษ 
3 9099 00568 27 0 

วศ.ม. 
วศ.บ 

วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
2546 

อาจารย์ 135 210 210 210 

 

.  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน/สหกิจศึกษา) 
 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง จึงจัดให้มีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานหรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐหรือสถาน
ประกอบการที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศและผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

4.1 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 
   4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาเชื่อมโยงกับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   4.1.2 ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 2 
   4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

4.2 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 
   4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาเชื่อมโยงกับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   4.2.2 ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 3 
   4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

4.3 สหกิจศึกษา 
   4.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาเชื่อมโยงกับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   4.3.2 ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
   4.3.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
 5.1 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 
  5.1.1 คําอธิบายโดยย่อ 

ศึกษาค้นคว้าความรู้ในสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  การประยุกต์ในการทําโครงงาน
วิชาชีพ  การเขียนและการวางแผนดําเนินการ  วิธีการดําเนินงานและวัสดุอุปกรณ์ในโครงงาน  
ความก้าวหน้าของโครงงาน  ผลการปฏิบัติงานและการวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานในโครงงาน  สรุปผลการ
ปฏิบัติงานในโครงงาน  ความก้าวหน้าของโครงงาน  การนําเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
 5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

      มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเชื่อมโยงกับแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
  5.1.3 ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
  5.1.4 จํานวนหน่วยกิต  
      3(1-6-4) 
 5.1.5 การเตรียมการ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงหัวข้อและ/หรือรายละเอียด
โครงงาน 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษา
ค้นคว้าและการประเมินผลโครงงาน 

3) นักศึกษานําเสนอรายละเอียดของโครงงานต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานหรือ
คณะกรรมการโครงงาน 
  5.1.6 กระบวนการประเมินผล  
 1) ประเมินผลข้ันสองจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 
และความสมบูรณ์ของโครงงานเม่ือเทียบกับขอบเขตของโครงงาน 
     2) ประเมินผลจากแบบประเมินการสอบโครงงาน 
 
 5.2 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 
   5.2.1 คําอธิบายโดยย่อ 
      การจัดทําโครงงานเก่ียวกับปิโตรเลียมตามหัวข้อที่นําเสนอในรายวิชาการเตรียมการ
โครงงาน การดําเนินการและนําเสนอเป็นภาคเอกสารและหรือผลงานในรูปแบบอ่ืนตามความ
เหมาะสม 
  5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

     มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเชื่อมโยงกับแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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5.2.3 ช่วงเวลา 
     5.2.3.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 สําหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
      5.2.3.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 สําหรับนักศึกษาแผนฝึกงานทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม   
   5.2.4 จํานวนหน่วยกิต  
     3(1-6-4) 
  5.2.5 การเตรียมการ 

 1) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงหัวข้อและ/หรือรายละเอียด
โครงงาน  

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษา
ค้นคว้าและการประเมินผลโครงงาน 

3) นักศึกษานําเสนอรายละเอียดของโครงงานต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานหรือ
คณะกรรมการโครงงาน 
  5.2.6 กระบวนการประเมินผล  
 1) ประเมินผลข้ันสองจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 
และความสมบูรณ์ของโครงงานเม่ือเทียบกับขอบเขตของโครงงาน 
     2) ประเมินผลจากแบบประเมินการสอบโครงงาน 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณในการจัดทํา
และนําเสนอผลงาน มีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม และภูมิใจในวิชาชีพ 

1) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน 
2) กําหนดให้มีรายวิชาซ่ึงสร้างความภูมิใจในวิชาชีพ 
3) จัดให้มีการอภิปรายถึงประสบการณ์ ความ
ประทับใจและสิ่งที่ได้มาหลังจากนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

2) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
มีภาวะการเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1) ส่งเสริมการทําโครงงานรายวิชา หรือแก้โจทย์
ปัญหาจากกรณีศึกษา  
2) มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นํา เช่น  
มีการทํางานกันเป็นกลุ่ม โดยกําหนดหัวหน้ากลุ่ม
และกําหนดให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
นําเสนอผลงานกลุ่ม 
3) ส่งเสริมให้มีการประกวดผลงานของนักศึกษา 

3) มีความพร้อมในการเข้าสู่นานาชาติ 1) นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ ต้องมีผลการสอบ
วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่
น้อยกว่า 550 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไป
ตามประกาศของคณะ 
2) ส่งเสริมการประกวดหรือแสดงผลงานในระดับ
นานาชาติ 
3) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกวันเสาร์ 
ตลอดหลักสูตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในจริยธรรม จรรยาบรรณ ซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร มีการปลูกฝังความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา การส่งงานตามกําหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2) ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้นําโดยการกําหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความ
มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรู้หน้าท่ีของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

3) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมและ
เสียสละ 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน ความสมํ่าเสมอใน
การเข้าชั้นเรียนหรือการส่งงานตามกําหนดเวลาท่ีมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

3) ประเมินจากความคิดเห็น ประสบการณ์ ความประทับใจจากการเรียนการสอน 
ตลอดจนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักภาคทฤษฎีและปฏิบั ติที่สําคัญทางด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเลียมอย่างเป็นระบบ และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) สามารถเรียนรู้ถึงคุณลักษณะเคร่ืองมือ เคร่ืองวัด อุปกรณ์ และโปรแกรมที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 
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   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและสามารถนํา

ความรู้ทางด้านทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ 
2) ให้สัมผัสกับเคร่ืองมือ เคร่ืองมือวัด อุปกรณ์ และโปรแกรมจริงเพ่ือกระตุ้นการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาบรรยายเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
4) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
5) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 

   2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจําลองหรือปฏิบัติงานจริงในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา 

2) สามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และนํา
ข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

3) สามารถบูรณาการความรู้จากการเรียน ทั้งการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจําลองหรือปฏิบัติงานจริงในการสืบค้น

ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและ
มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข 

2) การทํากิจกรรม โครงการ และโครงงาน โดยเน้นทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มอบหมายงานให้นักศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้น
เรียน 
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  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการท่ีนักศึกษาเข้ารับการฝึก

ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในศักยภาพและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนําเสนองานในชั้นเรียน การทําโครงงานทาง

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
3) การสอบวัดทักษะและความสามารถในการคิด และการแก้ไขปัญหาโดย

กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจริง 
  2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

2) สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 

และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
4) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
            2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาระหว่างบุคคลท้ังในสถาบันการศึกษา

และนอกสถาบันการศึกษา 
2) มีการมอบหมายงานท่ีต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทํางาน 
3) ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ เพื่อฝึกการมี     

มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงาน 
4) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
5) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การอยู่ในสังคม 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและภาวะความเป็นผู้นําของผู้เรียนระหว่างการ

ทํางานร่วมกัน 
2) พิจารณาจากกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการนําเสนอผลงานกลุ่ม 
3) สังเกตจากพฤติกรรมการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย รวมถึงมีการ

รักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
4) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตําราภาษาอังกฤษ
อย่างเข้าใจ 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

3) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ส่งเสริมนักศึกษาได้สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้

ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
2) นําเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากสรุปและอภิปรายงานท่ีได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) แนะนําการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจําลองหลักการทํางาน และ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
4) สอดแทรกการใช้ทักษะการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติในรายวิชาเรียน 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 
3) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 

 2.6 ทักษะพิสัย 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

1) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 

2) สามารถใช้ บํารุงรักษา และจัดเก็บ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ได้อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย 

3) มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
1) สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
2) ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3) สาธิตการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ รวมทั้งข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4) จัดแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

      2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
1) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
2) ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
3) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน 
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

1) มีศีลธรรมประจําใจ ใช้หลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ใฝ่สร้างคุณงามความดี 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ มีความซ่ือสัตย์ และประพฤติ ปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณ 
3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

    3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ  

หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน ทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ  

หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
3) สามารถผสมผสานบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึง

ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

สากล 
    3.1.3 ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2) สามารถคิดค้น คิดริเร่ิม คิดพิจารณาอย่างเป็นอิสระ และคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3) สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาปัญญาและ

องค์ความรู้ 
4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหา

ในทางเลือกที่หลากหลาย 
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    3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี และมีสมรรถนะทางกีฬา 
2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งฐานะผู้นําและผู้ตาม 
3) มีภาวะผู้นํา ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมท่ีดี สื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์ สถิติ และตรรกะ 
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้าน

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสารระหว่างบุคคล  
3) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและมีวิจารณญาณในการสืบค้นข้อมูล  

การติดต่อสื่อสารและการศึกษาค้นคว้า 
 3.2   หมวดวิชาเฉพาะ 
    3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในจริยธรรม จรรยาบรรณ ซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
    3.2.2 ความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีสําคัญทางด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเลียมอย่างเป็นระบบ และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) สามารถเรียนรู้ถึงคุณลักษณะเคร่ืองมือ เคร่ืองวัด อุปกรณ์ และโปรแกรมที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 
    3.2.3 ทักษะทางปัญญา 

1) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจําลองหรือปฏิบัติงานจริงในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา 

2) สามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และนํา
ข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

3) สามารถบูรณาการความรู้จากการเรียน ทั้งการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

2) สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 

และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
4) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
    3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตําราภาษาอังกฤษ
อย่างเข้าใจ 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

3) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2.6 ทักษะพิสัย 
1) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 
2) สามารถใช้ บํารุงรักษา และจัดเก็บ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ได้อย่างถูกต้อง และ

ปลอดภัย 
3) มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
�  ความรับผิดชอบหลัก            �    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ความรู้ตามหลักจริยธรรม                   
01-021-001   จริยธรรมสําหรับมนุษย์ � � � �     �  � �   � � �   � 

ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                   

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ   � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-021-003 ไทยศึกษา   � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-021-004 วรรณกรรมไทย   � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป � � � � � � � � � � �  � � �   � � 

01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย์   � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต   � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-022-002 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์   � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-022-004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน � � � � � � � � � � �   � � �   � � 

01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย � � � � � � � � � � �   � � �   � � 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทักษะ
เชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  

02-031-003  คณิตศาสตร์ต้นแบบ     �    �    �  � �   �    �     

02-032-001 เคมีทั่วไป   � �   �    � � � �   �  � � � � 

02-032-002 ฟิสิกส์ทั่วไป   � �   �    � � � �   �  � � � � 

02-032-006  มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   � �   � �   � � � �   � �     � � 

02-032-007  สิ่งแวดลอ้มและการจัดการทรัพยากร     � �   � �   � � � �   � �     � � 

02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก   � �   � �   � � � �   � � �    � 

02-031-001  คณิตศาสตร์ทั่วไป     � �   � �   � � � �   � �   � � � 

02-031-002  สถติใินชีวติประจําวัน     � �   � �   � � � �   � �   � � � 

01-033-001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     � �    �   � � � �   � �     � � 

02-033-001  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     � �    �   � � � �   � �     � � 

ความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ                   

01-040-001  ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย์   � � � �   �   �     �  �   �     � 

01-040-002  วิธีการเรียนรู้   � � � �   �   � � � �   �         � 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
01-040-003  มนุษยสัมพันธ์เพื่อการดํารงชีวิต   � � � �   �   �     �   � � �    � 

01-040-004  มนุษย์กับสังคม   � � �     �   �   � �   � � �     � 

01-040-005  เอเชียอาคเนย์ศึกษา   � � � �   �   �   � �     � �   � � 

01-040-006  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   � � � �   � � � �     �   � �     � 

02-040-007 มนุษย์กับผลิตภณัฑ์เคม ี    �   � �   �   � �   �       � 

02-040-008  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      �    �   � �  �     �      � 

05-040-009 การเป็นผู้ประกอบการ �         �   � �   �       �     � 

ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรม                   

01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ภาคใต้   

� � � �   � � � �   �   �        � 

01-021-008  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์   � � � �   � � � �   �   �        � 

01-021-009  สารัตถะแห่งความงาม   � � � �   � � � �   �  �         � 

01-021-010  อรรถรสในงานศิลปะ   � � � �   � � � �   �  �         � 

01-021-011  ดนตรีเพื่อชีวิต   � � � �   � � � �   �   �        � 

01-021-012  ศิลปะการเล่นเงา   � � � �   � � � �   �   �        � 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ทักษะทางกีฬาและสุขพลนามัย                   

01-023-001 พลศึกษา � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-002 ฟุตบอล � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-003 บาสเกตบอล � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-004 ตะกร้อ � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-005 ฟุตซอล � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-006   แบดมินตัน � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-007   ว่ายน้ํา   � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-008   กอล์ฟ    � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-009   กีฬาลีลาศ � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-010   แอโรบิกเพื่อสขุภาพ   � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-011   โยคะเพื่อสุขภาพ    � � � � � �  � � �  � � � �   � 

01-023-012 การรักษาสุขภาพ � � � � � �  � � �  � � � �   � 

ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร                   
01-011-001   ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร � � � �  � � � � � �  � � �  � � 

01-011-002   ทักษะการเขียน � � � �  �  � � � �  �  �  � � 

01-011-003   ศิลปะการพูด � � � �  �  � � � �  � � �  � � 

01-312-001   ภาษาอังกฤษ 1   � � � �  �  � � � �  �  �  � � 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
01-312-002   ภาษาอังกฤษ 2   � � � �  �  � � � �  �  �  � � 

01-312-003   สนทนาภาษาอังกฤษ   � � � �   � � �  �  � � �  � � 

01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   � � � �  � � � � � �  � �   � � 

01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   � � � � � � � � � � �  �  �  �  

01-312-006   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   � � � � � � � � � � �  � � � � � � 

01-312-007  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง � � � �  � � � � � �  �  �  � � 

01-313-001 ภาษาจีน 1 � � � �  � � � �  �  �  �  � � 

01-314-001   ภาษามลายู 1   � � � �  � � � �  �  �  �  � � 

01-315-001   ภาษาญี่ปุ่น 1 � � � �  � � � �  �  �  �  � � 

01-316-001   ภาษาเกาหลี 1 � � � �  � � � �  �  �  �  � � 

01-317-001   ภาษาฝรั่งเศส 1   � � � �  � � � �  �  �  �  � � 

01-318-001   ภาษาเยอรมัน 1 � � � �  � � � �  �  �  �  � � 

01-319-001   ภาษาสเปน 1   � � � �  � � � �  �  �  �  � � 

 
 
  



 

100 

มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
�  ความรับผิดชอบหลัก            �    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ                       

14-512-204 เครือข่ายการติดตอ่สื่อสาร � �  �  � � � �    � �   �  � �  

14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 � �  �  �  �  � �  �  �  �    

14-512-313 เทคโนโลยีวัสดุ  � �  �  �  � � � �  �  � �     

14-514-101 อุณหพลศาสตร์ �  �  �  �  � �  �  �  �  �    

14-514-204 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์  � � � � �  � �    � �  �  � � �  

14-514-205 พื้นฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท �  �  �  �  � �  �    � �     

14-514-207 การซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล  � � � � �  �   � � �   �  �  � � 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ                        

14-512-101 ธรณีวิทยาและการสํารวจ
ปิโตรเลียม  1 

� �  � �  �  � �   �  � � �     

14-512-102 ธรณีวิทยาและการสํารวจ
ปิโตรเลียม  2 

 � �   � � �   �  �  � �  �  � � 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
14-512-103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม   � �  � �  �  � �  �    �  �    

14-512-205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  1 

�  � � �  �  �  �  � �  � �  �   

14-512-206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1  � � �  � � �  �   � �  �  �  � � 

14-512-207 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 

 � �  �  �  � �    �   � � �   

14-512-208 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  1 

� � � � � � � �   �   � � �  � � � � 

14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม � �  � �  �  � �  �  �   � �    

14-512-311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม � �  � �  �  �  �   � � � �    � 

14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  �  � �  �  � �    � � � �    � 

14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาต ิ � � �  � �   � �  �  �  �  �   � 

14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  2 

 � � � �  �  � �  �  �   � � �  � 

14-512-416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 � � �  � � � � �  �  � �  �  � � � � 

14-512-417 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามัน � � �  �  �  � �  �   � �  � �   

14-512-418 การเขียนแบบสําหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

 � � �  � � �   �  � �  �  � �  � 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
14-513-101 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย

เบื้องต้นทางปิโตรเลียม 
 � � � � �  �  �    � � �  � �  � 

14-513-102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม � � �   � � � �     � � � �  �  � 

14-513-303 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 

 � � �  � � �   �   � � �  � �  � 

14-513-304 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้มและความ
ปลอดภัยในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

  � � �  �  � � �   � � �  � �  � 

14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทาง
ปิโตรเลียม 

 � � � � �  �   �  �  � �  �  � � 

14-514-103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์  � �  � � � � �    �  � �  � � �  

14-514-206 เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า  � � � � �  �  �   �  � � �   � � 

14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัติการขั้นสูงทาง
ปิโตรเลียม 

� � �    � �   �  � �  �  � � �  

14-516-301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล �  �  �  �  �  � �  �  �  �    

14-516-402 การพัฒนาตนเอง � �  � �  �  � �  �  �  � �     

กลุ่มวชิาชีพเลือก                        

14-512-119 การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม  � �   � � �  �   �  � �  � � �  

14-512-120 การกัดกร่อนและการป้องกัน � � �  � �   �  �  �  �  � � � �  
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
14-512-121 ภาพรวมกระบวนการใน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 � � �  � � �   �  � �  � �  �  � 

14-512-122 แร่และหิน � �  � �    � �  �  �  �  � �   

14-512-123 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี  �  � � �   � �  �  �  �  �   � 

14-512-224 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้  � �  �  �  �  � �  �  �  �   � 

14-512-225 น้ําบาดาล  �  � �  �  �  �   �    �    

14-512-326 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 

 � � �  � � � �      � � �  �   

14-512-327 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  2 

� �  �  � � �   �  �  � �  � �  � 

14-512-428 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  � �  �  � � �    �  � � �  �   

14-512-429 สหกิจศึกษา � � � �  � � �   �   � � � �  �  � 

14-513-105 การมีส่วนร่วมของชุมชน � � �  �  �  �     � � �  �    

14-513-106 การจัดการความปลอดภยัในอตุสาหกรรม � � �  �  �  �     � � �  �    

14-513-207 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม � � �  �  �  �     � � �  �    

14-513-208 เทคโนโลยีสะอาด  �  � �  � �  �  �   � �  �    

14-513-409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม � � �  �  �   � � �   � � �     

14-514-209 ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  � � �  � � � �    �  � �  � � �  
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
14-514-210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม   
� � �   � � � �    �  � �  � � �  

14-515-201 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน  �  � �  �  � �  �  � �  �     

14-515-202 เทคโนโลยีกังหันลม �  �  �    �  �   � � �  �    

14-515-403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  � �  �  �  �  �   � � �  � �   

14-515-404 การจัดการกระบวนการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

 � �  �  �  � �    � � � �   �  

14-515-405 พลังงานชีวภาพและชีวมวล � � �  �  �  �  � �   � �  �   � 

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ                       

14-511-101 ภาษาอังกฤษสําหรับปิโตรเลียม � � �  �  �  �  � � �   � �     

14-511-102 เคมีเบื้องต้นสําหรับปิโตรเลียม  � �  �  �  � � �  � �   � �    

14-511-103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน  1 � � �  � �  �  �   �  �  �  � � � 

14-511-104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสําหรับ
ปิโตรเลียม 

 � � � � �  �  �   �  �  �  � � � 

14-511-105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน  2 � � �  � �  �  �   �  �  �  � � � 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม

กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
คร้ังในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งคร้ัง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 

นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาท้ังหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
จากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเย่ียม (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 เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นท่ีพอใจ 

(Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 ต้ังคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 
2.2 คัดเลือกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ี

คณะกรรมการทวนสอบกําหนด 
2.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน หรืองานอ่ืนๆ ท่ี

ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
2.4 คณะกรรมการทวนสอบสัมภาษณ์ทั้งผู้ใช้บัณฑิตและตัวบัณฑิต 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากว่าท่ี
หลักสูตรกําหนดไว้ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และต้องมีผลการสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศ
ของคณะ และเป็นผู้มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 

สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
1.2 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คําแนะนําและปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ

ปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ความเป็นครูอาจารย์ และการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

1.3 ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) จัดการประเมินผลด้านการสอนโดยมีส่วนร่วมท้ังผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหาร 
2) จัดการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
3) ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในชั้นเรียน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) มีการกระตุ้นและสนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์

เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการพัฒนาตนเอง 

2) ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและชุมชน 
3) ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานท่ีมีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 
1.2 มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการตาม 9 องค์ประกอบของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
1.4 มีคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับสาขาและคณะ 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือตํารา  
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

2.2.1  ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประกอบด้วย 

   1)  ห้องบรรยาย ขนาด     40 ท่ีนั่ง จํานวน  4  ห้อง 
   2)  ห้องบรรยาย ขนาด     60 ท่ีนั่ง จํานวน  2  ห้อง 
   3)  ห้องบรรยาย ขนาด   120      ท่ีนั่ง จํานวน  1  ห้อง 
2.2.2  ห้องปฏิบัติการ ใช้ห้องปฏิบัติการประจําสาขาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ  

สาขาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประกอบด้วย 

 
  1) ห้องปฏิบัติการเคร่ืองมือกล มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังน้ี 
ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 เคร่ืองกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ 8 เคร่ือง 
2 เคร่ืองกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ 10 เคร่ือง 
3 เคร่ืองกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 330 มม. พร้อมอุปกรณ์ 8 เคร่ือง 
4 เคร่ืองกลึงโลหะ Swing Over Bed ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ 2 เคร่ือง 
5 เคร่ืองกัดโลหะเพลาต้ัง (Vertical Milling) พร้อมอุปกรณ์ 4 เคร่ือง 
6 เคร่ืองกัดโลหะเอนกประสงค์ (Universal Milling) พร้อมอุปกรณ์ 4 เคร่ือง 
7 เคร่ืองเจียรไนโลหะแนวราบ พร้อมอุปกรณ์ 2 เคร่ือง 
8 เคร่ืองเจียรไนโลหะเพลากลม พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 
9 เคร่ืองไสโลหะแนวราบ พร้อมอุปกรณ์ 7 เคร่ือง 
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ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
10 เคร่ืองไสโลหะแนวด่ิง พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 
11 เคร่ืองลับดอกสว่าน 1 เคร่ือง 
12 เคร่ืองลับเคร่ืองมือตัด  1 เคร่ือง 
13 เคร่ืองเจาะ 7 เคร่ือง 

 
2) ห้องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
1 ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส 18 ชุด 
2 ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 18 ชุด 
3 ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

 
3) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังน้ี 

ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
1 เคร่ืองทดสอบความแข็ง 4 เคร่ือง 
2 เคร่ืองทดสอบแรงดึง 1 เคร่ือง 
3 เคร่ืองทดสอบแรงกระแทก 1 เคร่ือง 
4 เคร่ืองทดสอบแรงอัด 1 เคร่ือง 
5 เคร่ืองทดสอบแรงเฉือน 1 เคร่ือง 

 
4) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
1 ชุดฝึกงานปฏิบัติงานกลึงโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15 ชุด 
2 ชุดฝึกงานปฏิบัติงานกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15 ชุด 
3 เคร่ืองกลึงโลหะแบบ 2 เพลา ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
4 เคร่ืองกัดโลหะแนวต้ังควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 2 เคร่ือง 
5 เคร่ือง Wire Cut ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 
6 เคร่ือง EDM ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 
7 เคร่ืองกลึงโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบป้อนงาน 1 เคร่ือง 
8 เคร่ืองกลึงโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแขนกล 1 เคร่ือง 
9 เคร่ืองตัดโลหะด้วยแสง Laser ระบบ CNC พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 
10 ชุดคอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบชิ้นงานชุดปรับต้ังค่าเคร่ืองมือตัด 1 ชุด 
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5) ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 
ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 Pneumatics Test Set 1 ชุด 
2 Hydraulics Test Set 1 ชุด 

 
6) ห้องปฏิบัติการดิจิตอล มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
1 Digital Multimeter 8 เคร่ือง 
2 Analog Multimeter 8 ชุด 
3 ชุดทดลองดิจิตอล 10 ชุด 
4 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล 10 ชุด 
5 ชุดฝึกและสาธิต CPLD 5 ชุด 
6 เคร่ืองตรวจสอบและโปรแกรมไอซี 1 เคร่ือง 
7 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

 
  7) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต มีเคร่ืองมือ

และครุภัณฑ์ดังนี้ 
ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

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 
7 Multimedia Projector 1 เคร่ือง 
8 Visualizer 1 เคร่ือง 
9 Digital Real-Time Oscilloscope 10 เคร่ือง 
10 Digital Multimeter 10 เคร่ือง 
11 Waveform Generator 1 เคร่ือง 
12 ชุดทดลอง Servo Training 1 ชุด 
13 ชุดทดลอง Electronics Circuit with Simulator 1 ชุด 
14 ชุดฝึกสาธิต PLC 5 ชุด 
15 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
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8) ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 
ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

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 เคร่ือง 
7 Analog Multimeter 8 เคร่ือง 
8 Oscilloscope 16 ชุด 
9 ชุดเคร่ืองเสียงรอบทิศทาง 1 ชุด 
10 ชุดทดลองเคร่ืองเสียง 4 ชุด 
11 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
12 เคร่ืองวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอล 1 เคร่ือง 

 
9) ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม 40 เคร่ือง 
2 เคร่ืองสํารองไฟ UPS 40 เคร่ือง 
3 จอแบนติดผนังพร้อมมอนิเตอร์ 1 เคร่ือง 
4 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 

 
10) ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคนิคการอินเตอร์เฟส มีเคร่ืองมือ

และครุภัณฑ์ดังนี้ 
ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองอินเตอร์เฟส 15 ชุด 
2 ชุดทดลองโปรแกรมเมเบิ้ลคอลโทรลเลอร์ 5 ชุด 
3 ชุดทดลองควบคุมโปรแกรม 10 ชุด 
4 จอแบนติดผนังพร้อมมอนิเตอร์ 1 เคร่ือง 
5 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ 1 เคร่ือง 
6 ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 
7 มัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ 1 เคร่ือง 
8 เคร่ืองมือวัดเอนกประสงค์ 5 เคร่ือง 
9 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
10 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย 10 ชุด 
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ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
11 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 ชุด 
12 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 2 ชุด 
13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้ันสูง 15 เคร่ือง 

 
11) ห้องปฏิบัติการโครงงานทางวิศวกรรม มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังนี้ 

ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
1 PCB Prototype Machine 1 เคร่ือง 
2 ชุด Soldering/Disordering Device 1 ชุด 
3 ชุด Small Soldering and Disordering 2 ชุด 
4 Small Soldering/Disordering Gun 16 เคร่ือง 
5 Computer Workstation 16 เคร่ือง 
6 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

 
12) ห้องปฏิบัติการจําลองการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ดังน้ี 

ลําดับที่ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 
1 ชุดจําลองการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรม 5 ชุด 
2 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้ันสูง 5 เคร่ือง 

 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) มีการเก็บข้อมูลความต้องการจากท้ังอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรต่อทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

2) วางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
3) จัดการทรัพยากรโดยเน้นถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างท่ัวถึงและคุ้มค่า 
4) ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและจัดการระบบการเบิกจ่ายเพ่ือความถูกต้องและแม่นยํา 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) มีการประเมินความพึงพอใจจากท้ังอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรต่อทรัพยากรการ

เรียนการสอน 
2) จัดหา ซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

3.1.2 สามารถศึกษาและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
3.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาและมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
 สําหรับอาจารย์ ท่ีสอนบางเวลาหรือวิทยากรจะเป็นผู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก 

การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นสาขาควรกําหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยาย โดยวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าปริญญาโท 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขา/คณะ/

มหาวิทยาลัย 
4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซ่ึงจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การ
เตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติ 
 
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทํา
หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง เพ่ือให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่
นักศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีท่ี4 ปีที่5 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง x x x x x 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีท่ี5 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  
      เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0     x 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นรวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําเม่ือนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีท่ี 3 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในภาคสนาม 1 ภาคการศึกษาซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อน
ด้อยในด้านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกท้ังประเมิน
จากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุ
ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
  
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

 จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร กรณีท่ีพบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีโดยในการปรับปรุงย่อยน้ันควรทําได้
ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ท้ังนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย มีความสํานึก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนธํารงรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 
 

01-021-001 
01-021-003 
01-021-004 
01-021-007 
01-021-008 
01-021-009 
01-021-010 
01-021-011 
01-021-012 
01-022-001 
14-516-402 

จริยธรรมสําหรับมนุษย์ 
ไทยศึกษา 
วรรณกรรมไทย   
วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 
อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
สารัตถะแห่งความงาม 
อรรถรสในงานศิลปะ 
ดนตรีเพ่ือชีวิต 
ศิลปะการเล่นเงา 
วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต 
การพัฒนาตนเอง 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

มีความรู้ด้านทฤษฎี และมี
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ท่ีสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
เพ่ือประกอบวิชาชีพได้ 
 
 
 
 

02-031-003 
02-032-001 
02-032-002 
02-032-006 
02-032-007 
02-032-008 
14-511-102 
14-512-101 
14-512-102 
14-512-103 
14-512-120 
14-512-122 
14-512-123 
14-512-204 
14-512-224 
14-512-225 
14-512-309 
14-512-310 
14-512-311 

คณิตศาสตร์ต้นแบบ 
เคมีทั่วไป 
ฟิสิกส์ทั่วไป 
มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
แหล่งพลังงานทางเลือก 
เคมีเบื้องต้นสําหรับปิโตรเลียม 
ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  1 
ธรณีวิทยาและการสํารวจปิโตรเลียม  2 
กระบวนการผลิตปิโตรเลียม   
การกัดกร่อนและการป้องกัน 
แร่และหิน 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 
นํ้าบาดาล 
เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

 14-512-312 
14-512-313 
14-512-314 
14-512-417 
14-513-105 
14-513-106 
14-513-207 
14-513-208 
14-513-304 
 
14-513-409 
14-514-101 
14-514-204 
14-514-205 
14-514-207 
14-515-201 
14-515-202 
14-515-403 
14-515-404 
14-515-405 
14-516-301 

เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
เทคโนโลยีวัสดุ 
กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 
การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ํามัน 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 
เทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อุณหพลศาสตร์ 
ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล 
พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 
เทคโนโลยีกังหันลม 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
การจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
พลังงานชีวภาพและชีวมวล  
การจัดการการเงินส่วนบุคคล   

3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

สามารถบูรณาการหลักการ
ของทฤษฎี และทักษะท่ีเกิด
จากการปฏิบัติเพ่ือนํามา
ทํางานในการวิเคราะห์ปัญหา 
ประเมินทางเลือก แก้ไข
ปัญหา มีทักษะชีวิต รวมถึง
ตระหนักถึงผลกระทบของ
การตัดสินใจ 
 

01-021-002 
01-021-005 
01-021-006 
01-022-002 
01-022-003 
01-022-005 
01-023-001 
01-023-002 
01-023-003 
01-023-004 
01-023-005 

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
จิตวิทยาท่ัวไป   
พฤติกรรมของมนุษย์   
สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 
สังคมกับการปกครอง 
กฎหมายและระบบของกฎหมาย 
พลศึกษา 
ฟุตบอล 
บาสเกตบอล 
ตะกร้อ 
ฟุตซอล   

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-023-006 
01-023-007 
01-023-008 
01-023-009 
01-023-010 
01-023-011 
01-023-012 
01-040-001 
01-040-002 
01-040-003 
01-040-004 
01-040-005 
01-040-006 
02-040-007 
02-040-008 
05-040-009 
14-511-103 
14-511-104 
14-511-105 
14-512-119 
14-512-121 
14-512-418 
14-513-101 
 
14-513-102 
14-513-303 
 
14-514-102 
14-514-103 
14-514-206 
14-514-209 
14-514-210 
 
14-514-408 

แบดมินตัน 
ว่ายนํ้า 
กอล์ฟ 
กีฬาลีลาศ 
แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 
โยคะเพ่ือสุขภาพ 
การรักษาสุขภาพ 
ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย์ 
วิธีการเรียนรู้ 
มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการดํารงชีวิต 
มนุษย์กับสังคม 
เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การเป็นผู้ประกอบการ 
ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  1 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นสําหรับปิโตรเลียม 
ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน  2 
การใช้เคร่ืองจักรกลทางปิโตรเลียม 
ภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองต้น
ทางปิโตรเลียม 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ 
ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม   
ป๊ัมและคอมเพรสเซอร์ 
เคร่ืองมือวัดและการวัดไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม   
อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทางปิโตรเลียม 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
3 
2 
3 
2 
3 
 
3 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามหน้าท่ี  
และสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 
 

14-512-205 
14-512-206 
14-512-207 
 
14-512-208 
14-512-315 
 
14-512-326 
 
14-512-327 
14-512-416 
14-512-428 
14-512-429 

การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 
โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 
การเตรียมความพร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม  1     
การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  2 
การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  2     
การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 
โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษา 

1 
3 
1 
 
3 
1 
 
1 
 
3 
3 
1 
6 

มีความสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน 
และสามารถใช้ศัพท์เทคนิค
ในการสื่อสาร รวมถึงใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

01-011-001 
01-011-002 
01-011-003 
01-022-004 
01-033-001 
01-312-001 
01-312-002 
01-312-003 
01-312-004 
01-312-005 
01-312-006 
01-312-007 
01-313-001 
01-314-001 
01-315-001 
01-316-001 
01-317-001 
01-318-001 
01-319-001 
02-031-001 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะการเขียน 
ศิลปะการพูด 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  1 
ภาษาอังกฤษ  2 
สนทนาภาษาอังกฤษ 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง 
ภาษาจีน  1 
ภาษามลายู  1 
ภาษาญ่ีปุ่น  1 
ภาษาเกาหลี  1 
ภาษาฝร่ังเศส  1 
ภาษาเยอรมัน  1 
ภาษาสเปน  1 
คณิตศาสตร์ท่ัวไป 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

 02-031-002 
02-033-001 
14-511-101 

สถิติในชีวิตประจําวัน 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษสําหรับปิโตรเลียม  

3 
3 
3 
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ําของ 

สกอ. 
(หน่วยกติ) 

หลักสตูรใหม ่
(หน่วยกติ) 

1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 34 
   1.1  กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม - 3 
   1.2  กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ - 6 
   1.3  กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์  
         ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- 6 

   1.4  กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ - 3 
   1.5  กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม - 3 
   1.6  กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย - 1 
   1.7  กลุ่มทักษะทางภาษาและการส่ือสาร - 12 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 84 101 
   2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ - 19 
   2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ - 60 
   2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก - 22 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 
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เหตุผลและความจําเป็นในการจัดทําหลักสูตร 

 พลังงานเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ซ่ึงจําเป็นต่อการเติบโต และเป็นตัวช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วงท่ีผ่านมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติเร่ือง
ราคาน้ํามันในตลาดโลกและต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้ส่งผล
กระทบต่อวิถีการดํารงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้การใช้น้ํามันท่ีต้องพ่ึงพา
เชื้อเพลิงฟอสซิลยังมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพราะนอกจากจะ
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ในระยะยาวแล้ว ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ดังท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ดังน้ันปัญหาด้านพลังงานจึงเป็นปัญหาหน่ึงของ
ประเทศไทยท่ีต้องเร่งแก้ปัญหา โดยได้มีงานวิจัยและการศึกษาพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงประเภท
น้ํามันเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนตามการเพ่ิมของประชากรโลก 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้ให้ความสําคัญในการเตรียมความ
พร้อมของคนและระบบให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจําเป็นท่ีต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต โดยทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรในสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียมซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
หลัก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มคอ. 2 

124 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือและหน่วยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 
 

1. ท่ีปรึกษาหลักสตูร 
1.1 นางถนอมศรี เจนวิถีสุข ประธานกรรมการ 
1.2 นายขจรศักด์ิ พงศ์ธนา  กรรมการ 
1.3 นายวิชาญ เพชรมณ ี กรรมการ 
1.4 หัวหน้างานหลักสูตร  กรรมการ 
1.5 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
2.1 นายวิชาญ เพชรมณี  ประธานกรรมการ 
2.2 หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน  กรรมการ 
2.3 นายทวิชาติ เย็นวิเศษ  กรรมการ 
2.4 นายกรภัทร เฉลิมวงศ์  กรรมการ 
2.5 นายสุจริต สิงหพันธุ์  กรรมการ 
2.6 นางสาวตวงรัก จักรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
2.7 นายอนุกูล นันทพุธ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

3. ผู้ทรงคุณวุฒวิิพากษ์หลักสตูร 
3.1 ดร.วิชา จุ้ยชุม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
3.2 นายบุญล้อม เส็งสําราญ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 
3.3 นายทวนชัย กองพิธี  อดีตผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 
  สํารวจและผลิต จํากัด 
3.4 นายวิชัย เทียบเมธางกูร  ผู้ประสานงานการฝึกอบรมศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอน 
  ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 
3.5 นายเสถียรพงษ์ กัณฐตริต  เทรนเนอร์ ช่างเทคนิค บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 
3.6 นายธนากร เพชรประดับ  Senior Clerk บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด 
3.7 นายพลวฒุิ สอนถาวร หัวหน้างาน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 
3.8 นางสาวกนก สินธวารยัน  วิศวกรกระบวนการผลิต บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 
3.9 นายปิติพงษ์ แซ่ตั้ง Senior General Maintenance บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจ
  และผลิต จํากัด 
3.10 นายพัฒนา ศิริไชย ผู้จัดการบริษัท Hunting Energy Services Songkhla 
3.11 นายวิชาญ หลคง     หัวหน้าแผนกเคร่ืองมือวัดและควบคุม    
   วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่
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