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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาปโตรเคม ี
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพปโตรเคมี ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานทางเคมีและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดาน 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

4. เพื่อใหสามารถควบคุม ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตภาคสนาม(Field Operator)

พนักงานเทคนิคหองปฏิบัติการ (Laboratory Technician) ตรวจสอบ ทดสอบ ดูแล วิเคราะห 
บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ ในโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม อุสาหกรรมปโตรเคมี 
ใหใชงานไดตลอดเวลา  ควบคุมกระบวนการผลิตใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว โดย
คํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมและหลักความปลอดภัย 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและ
ทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชพี 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมี ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี              

มีมนุษยสัมพันธ เช่ือมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ทํางานเปนทีมปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมเปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น 
2.4 ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ 

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมและหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3 ทดสอบคุณภาพทางกายและทางเคมีของสารตั้งตนและผลิตภัณฑในกระบวนการผลิต       

ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปโตรเลียม 
3.4 วิเคราะหและตรวจสอบ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปโตรเลียม 
3.5  ควบคุม ดแูลบํารุงรักษา ตรวจสอบเครื่องมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ ในกระบวนการ

ผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปโตรเลียม ใหสามารถทํางานไดและเปนไปตามแผนการผลิตท่ีกําหนด 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาปโตรเคม ี

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมีจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะชีพไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

  รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมี หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3124-0001 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
3124-0002 เคมีพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคม ี 2-2-3 
3124-0003 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคม ี 2-2-3 
3124-0004 ความปลอดภัยในการปฏิบัติทางเคมีสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
 

และสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 วิทย - คณิต) ที่ไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 0-6-2 
3100-0002 เขียนแบบเทคนคิ 1-3-2 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1-3-2 
3100-0004 วัสดุชาง 2-0-2 
3100-0005 งานวัดละเอียด 1-2-2 
3100-0006 งานช้ินสวนเครื่องกลท่ัวไป 1-3-2 

 
 

1.  หมวดวชิาทักษะชวีิต ไมนอยกวา 21  หนวยกติ 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน    
มีความใฝรู  แสวงหาและพัฒนาความรู ใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดว ิเคราะห             
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 
 

1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-3 
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3000-1103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3 
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1301 วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการส่ือสาร 2-2-3 
3000-1302 วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-3 
3000-1303 วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวติ 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1316 วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนคิพลังงาน 2-2-3 
3000-1317 การวจัิยเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ       3-0-3  
3000-1402 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม      3-0-3 
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพ้ืนฐาน 3-0-3 
3000-1407 คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน       3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคดิและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณติศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
 

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

1.3.2 กลุมวิชามนษุยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3 
3000-1604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคดิอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1  
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3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
 

2.  หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ ไมนอยกวา 56  หนวยกติ 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
3100-0601 เคมีทั่วไป 2-2-3 
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 1-4-3 
3124-1001 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  (21 หนวยกิต)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3124-2001 ความปลอดภัยในโรงงาน 3-0-3 
3124-2002 การวดัและควบคุมกระบวนการ 1-4-3 
3124-2003 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี 1-4-3 
3124-2004 การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี 3-0-3 
3124-2005 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 1 1-4-3 
3124-2006 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 2 1-4-3 
3124-2007 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 3 1-4-3 

 

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกําหนด 
 สาขางานปโตรเคมี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3124-2101 เทคโนโลยีปโตรเลียม 1-4-3 
3124-2102 เทคโนโลยีปโตรเคม ี 3-0-3 
3124-2103 เทคโนโลยีพอลิเมอร 1-4-3 
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3124-2104 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 1-4-3 
3124-2105 การซอมบํารุงในโรงงาน 3-0-3 
3124-2106 ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน 1-3-2 
3124-2107 ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
3124-2108 การอนุรักษพลังงาน 3-0-3 
3124*2101ถึง 3124*2199  รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาทวิภาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3124-5101 งานปโตรเคมี 1 *-*-* 
3124-5102 งานปโตรเคมี 2 *-*-* 
3124-5103 งานปโตรเคมี 3 *-*-* 
3124-5104 งานปโตรเคมี 4 *-*-* 
3124-51XX งานปโตรเคมี … *-*-* 

  

 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ           
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพ่ือนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา  ท้ังนี้  โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา  54 ช่ัวโมง  มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3124-8001หรือรายวิชา 3124-8002 และ 3124-8003 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3124-8001 ฝกงาน *-*-4 
3124-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3124-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3124-8501 หรือรายวิชา 3124-8502 และ 3124-8503 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3124-8501 โครงการ *-*-4 
3124-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3124-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 
3.  หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชาโดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว         
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
 
4.  กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  (2 ชัว่โมงตอสปัดาห) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001ถึง3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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- หนาวาง - 
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วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาปโตรเคมี 

 

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-2 
3100-0002 เขียนแบบเทคนคิ 1-3-2 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1-3-2 
3100-0004 วัสดุชาง 2-0-2 
3100-0005 งานวัดละเอียด 1-2-2 
3100-0006 งานช้ินสวนเครื่องกลท่ัวไป 1-3-2 
3124-0001 คณิตศาสตรพืน้ฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
3124-0002 เคมีพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 2-2-3 
3124-0003 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
3124-0004 ความปลอดภัยในการปฏิบัติทางเคมีสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ   
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-2 
 (Basic Technical Practice) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตช้ินงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยกุตใชกบังานอ่ืนได 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบรอย ละเอียด

รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบ้ืองตนในการผลิต
ช้ินงาน 

2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
3. ปรับแตง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานชางเครื่องกล 
4. รางแบบบนช้ินงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบ และปรับช้ินงานโลหะดวยเครื่องมือ (Hand tools) 

และเครื่องมือกลเบ้ืองตนตามแบบส่ังงาน 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบ้ืองตน ความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว 
งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน และงานประกอบ  
 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 
 (Technical Drawing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคล่ีเบ้ืองตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอนและแบบ

ส่ังงาน 
3. มีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน 

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคล่ีเบ้ืองตน การบอกขนาดมิติท่ี ซับซอน และแบบ

ส่ังงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค  เสน  
ตัวเลข ตัวอักษร มาตราสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบ
เบ้ืองตน การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตราสวน การบอกขนาด
มิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมท่ี 1 
และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคล่ีเบ้ืองตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอน และแบบ
ส่ังงาน การอานสัญลักษณเบ้ืองตนในงานชางอุตสาหกรรม 
 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 1-3-2 
 (Electronic and Electrical Practice) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน เครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณวงจรไฟฟา 
วงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 

2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
3. มีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน 

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน วิธีปองกันอันตรายจาก
ไฟฟา 

2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน มาตรการความปลอดภัย

เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัด
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ไฟฟาเบ้ืองตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน การทํางานของ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน  คาปาซิเตอร อินดักเตอร 
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   หมอแปลงไฟฟา สวิตช ขั้วตอสาย ปล๊ัก แจค รีเลย 
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง การใชเครื่องมือวัดพื้นฐานท่ีจําเปนในทาง
อิเล็กทรอนิกส  มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ 
และทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
 
3100-0004 วัสดุชาง 2-0-2 
 (Materials) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน 
อุตสาหกรรม 

2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด แบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน

อุตสาหกรรม 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกัน
วัสดุชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ท่ีมีตอโลหะผสม วัสดุ
เช้ือเพลิง และสารหลอล่ืน วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห  การตรวจสอบวัสดุ
เบ้ืองตน 
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3100-0005 งานวัดละเอยีด 1-2-2 
 (Precision Measurements) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานช้ินสวนเครื่องกล 
2. สามารถเลือกใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบช้ินงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
3. มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความ

ปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบงานช้ินสวนเครื่องกล 
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบช้ินงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาท่ี การใชงาน และบํารุงรักษา เครื่องมือ
วัดละเอียด แบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเล่ือนไดมีสเกล 
เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจ
สปริงวัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงท่ี เกจกามปู  เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัด
เกลียว บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว 
 
3100-0006 งานชิ้นสวนเคร่ืองกลทั่วไป 1-3-2 
 (General Machine Elements) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่องมือกล 
2. สามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้งช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวนท่ัวไป 

และช้ินสวนสงกําลังเครื่องมือกล 
3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน 

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่องมือกล 
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2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน
ท่ัวไปและช้ินสวนสงกําลังเครื่องมือกล 

3. บํารุงรักษาช้ินสวนเครื่องกลตามหลักการการใชงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยท่ัวไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอด
ประกอบช้ินสวนยึดประสานและช้ินสวนท่ัวไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอดประกอบ
ช้ินสวนสงกําลัง  เพลา ล่ิม สไปลน รองล่ืน ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพูลเลย ลูกเบ้ียว คลัตช คัปปลิง เบรก 
ความปลอดภัยเฉพาะงาน 
 
3124-0001 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
 (Basic of Mathematics for Petrochemical Industrial) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและสามารถนําฟงกชันแบบตาง ๆ  เมทริกซ  เวกเตอร  เรขาคณิตวิเคราะหไปใชเปนพื้นฐานในการ
เรียนสาขาวิชาปโตรเคมี 

2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับฟงกชันแบบตาง ๆ เมทริกซ  เวกเตอร  และเรขาคณิตวิเคราะห 
2. แกสมการหาคาตัวแปร 
3. แสดงความรูเกีย่วกับบวก  ลบ  คูณ  และหาร  เวกเตอร 
4. แสดงความรูเกีย่วกับคํานวณ  พืน้ท่ี  ปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต 
5. แสดงความรูเกีย่วกับหาคาระหวางจุดสองจุดของขอมูล 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการบวก  ลบ  คูณ  หาร  การเปล่ียนหนวย  การแปลงหนวย  หาคาสมการและอสมการ 

ฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียล  ฟงกช่ันลอกาลิธึม  ฟงกช่ันตรีโกณ กฏของโคไซน ฟงกช่ันตรรกยะทฤษฎีบททวินาม  
ชนิดของ เมทริกซ  การบวกและการลบเมทริกซ  การคูณเมทริกซ  แบบตางๆ อินเวอรสการคูณแมทริกซ           
ดีเทอรมินันท การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ความหมายของเวกเตอรการบวกและลบ
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เวกเตอร  การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร เวกเตอรในระบบ แกนมุมฉาก ผลคูณเชิงสเกลลาร  เสน ตรง  ระยะ
ระหวางจุดสองจุด เสนตรงกับเสนตรง จุดกึ่งกลางระหวางจุดสองจุด ความชัน รูปแบบของสมการเชิงเสน 

 
3124-0002 เคมีพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 2-2-3 
 (Basic of Chemistry for Petrochemical Industrial) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพืน้ฐานทางเคมีไปใชแกปญหาในการเรียนสาขาวชิาปโตรเคมี 
2. มีทักษะในการปฏิบัตกิารใชเครื่องมือ อุปกรณ ในหองปฏิบัติการเคมี อยางถูกตองและปลอดภัย 
3.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการจดัการงานอาชีพดานเคมี ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิัย ขยนั 

ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับคุณสมบัตขิองสสาร  คุณสมบัตขิองธาตุ  ตามตารางธาตุ  และธาตุทรานซิชัน 
2. แสดงความรูเกีย่วกับโครงสรางอะตอมและโมเลกุล  พันธะเคมี  และโมเลกุลโควาเลนต 
3. คํานวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ  สมดุลเคมี  และสมดุลกรดเบส 
4. คํานวณความเขมขนของสารละลาย 
5. แสดงความรูเกีย่วกับสมบัติเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน 
6. ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีท่ีมีความสัมพันธ เช่ือมโยงกับความรูทางทฤษฎี ไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับ  สมบัติของสสาร  สมบัติของธาตุตามตารางธาตุโครงสรางอะตอม  
การจัดเรียงอิเล็กตรอน  ปริมาณสารสัมพันธ  โมล  สมการเคมี  พันธะเคมี  โมเลกุลโควาเลนต  สมดุลเคมี  
สารละลาย  กรด-เบส  และเกลือ  สมบัติของสารละลาย  สารประกอบไฮโดรคารบอน 
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3123-0003 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
 (Basic of Physics  for Petrochemical Industrial) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. สามารถนําความรูพื้นฐานทางฟสิกสไปใชแกปญหาในการเรียนสาขาวิชาปโตรเคมี 
2. มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการจดัการงานอาชีพดานฟสิกส ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย 

ขยัน ประหยดั อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางฟสิกส 
2. การแปลงหนวยการวัดพื้นฐาน 
3. การใชกฎการเคล่ือนท่ีคํานวณและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  เวลา  ระยะทาง  ความเร็ว  และ

ความเรง 
4. คํานวณและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  กระแส  ความตางศักย  ความตานทานและกําลังไฟฟา 
5. แสดงความรูเกี่ยวกับการสภาพสมดุลทางกล 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ  ระบบหนวย  และการวัด  การเปล่ียนหนวย  การแปลงหนวย  

ความสัมพันธระหวาง  มวล  แรง  งาน  พลังงานและกําลัง  ศึกษากฎการเคล่ือนท่ี  สภาพสมดุลทางกล  การชน
และโมเมนตัม  ไฟฟาสถิต  ไฟฟากระแสตรง  ไฟฟากระแสสลับ  สมบัติตาง ๆ ของคล่ืน  การเคล่ือนท่ีแบบตาง ๆ 
สมบัติเชิงกลของสาร  สมบัติของกาซ  ทฤษฎีจลนของกาซ  กลศาสตรของไหลเบ้ืองตน 

 
3124-0004 ความปลอดภยัในการปฏบิัติทางเคมีสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี      3-0-3 

 (Safety in Chemical Practice for Petrochemical Industrial) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. สามารถเลือกใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลไดอยางถูกตอง  
2. สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณ และสารเคมีไดอยางถูกตองและปลอดภัย  
3. เขาใจขอมูล สัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยของสารเคมี 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดถูกตอง  
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ และสารเคมีไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
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3. เขาใจขอมูล สัญลักษณและปายเตือนความปลอดภัยของสารเคมี 

 คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาสาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ การปองกนัอันตรายจากการใชสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ ใน

หองปฏิบัติการ การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดถูกตอง ศึกษากฎหมายท่ีเกี ่ยวกับความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาปโตรเคมี 
 
กลุมทกัษะวิชาชีพพืน้ฐาน 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3100-0601 เคมีท่ัวไป 2-2-3 
3100-0603 เคมีฟสิกสท่ัวไป 1-4-3 
3124-1001 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 

กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
3124-2001 ความปลอดภัยในโรงงาน 3-0-3 
3124-2002 การวดัและควบคุมกระบวนการ 1-4-3 
3124-2003 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี 1-4-3 
3124-2004 การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี 3-0-3 
3124-2005 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 1 1-4-3 
3124-2006 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 2 1-4-3 
3124-2007 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเคมี 3 1-4-3 

กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก 
สาขางานปโตรเคมี 

3124-2101 เทคโนโลยีปโตรเลียม 1-4-3 
3124-2102 เทคโนโลยีปโตรเคมี 1-4-3 
3124-2103 เทคโนโลยีพอลิเมอร 1-4-3 
3124-2104 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 1-4-3 
3124-2105 การซอมบํารุงในโรงงาน 3-0-3 
3124-2106 ไฟฟาอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 1-3-2  
3124-2107 ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
3124-2108 การอนุรกัษพลังงาน 3-0-3 
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ

ความเส่ียง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางจัดการความเส่ียง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิต การจัดการความเส่ียง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานการนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
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2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและส่ือสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและส่ือสารขอมูลสารสนเทศ 
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  
และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ          
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
 
3100-0601 เคมีทั่วไป 2-2-3 

(General Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี 
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส 

2. สามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ํ าหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ                
การไทเตรท กรด เบส  และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางมีระบบ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี 
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส 
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2. ทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด 
เบส  และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม   

พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย  กรด เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหา
องคประกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติ 
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหวางกรด เบส 
 
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 1-4-3 

(Physical Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี 
จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 

2. สามารถทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว อุณหพลศาสตรทางเคมี 
จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร  จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค 
สารละลาย  แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 

2. ทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตร
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟาตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตร 

ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล  และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบ สมบัติ
ของสารตามทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี  
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 
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3124-1001 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
 (Fluid Mechanics and Thermodynamics for Petrochemical Industrial) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักสถิตศาสตรหลักของพลังงานของไหลหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และ 
กระบวนการ 

2. มีความรูความเขาใจในหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
3. มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงการ

ประหยัดพลังงานและส่ิงแวดลอม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตรพลังงานของไหลหลักการอุณหพลศาสตรพลังงานและ      
กระบวนการ 

2. ประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
3. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด การเคล่ือนท่ีของของไหล

ประเภทของการไหล สมการความตอเนื่อง พลังงานการไหล แรงและโมเมนตัมในการไหล การไหลในทอและ
การวดัอัตราการไหล หลักการอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธ์ิ สถานะกาซอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร 
สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทาลป (Enthalpy)  เอนโทรป (Entropy) กระบวนการวัฏจักรและ      
วัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบ้ืองตน วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557            ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        สาขาวิชาปโตรเคมี 

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
3124-2001 ความปลอดภยัในโรงงาน 3-0-3 
 (Industrial safety) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานในอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเลียม และปโตรเคมีดวยความ
ปลอดภัย 

2. สามารถวิเคราะห สาเหตุของอุบัติเหตุ และวิธีปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน 
3. มีเจตคติท่ีดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ 

และปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการในการทํางานดวยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเลียม 
และปโตรเคมี 

2. มีทักษะเรื่องการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดอยางเหมาะสม 
3. มีทักษะเรื่องการปองกันและระงับอุบัติเหตุในการทํางาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาความหมายและทฤษฎีของความปลอดภัย  สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ หลักแหงความปลอดภยั

ในการปฏิบัติงานการระเบิดและการติดไฟ การปองกันและระงับอัคคีภัย ไฟฟา สารเคมี อุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล การวิเคราะหความปลอดภัยในการทํางาน ทัศนคติท่ีดีตอการทํางานดวยความปลอดภัย  
เพื ่อลดระดับความเสียหายจากอุบัติภัยอันเนื่องมาจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเลียม  
และปโตรเคมี กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
 
3124-2002 การวัดและควบคุมกระบวนการ 1-4-3 
 (Process Control and Instrumentation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคุณสมบัติ  โครงสราง  สวนประกอบ  หลักการทํางานของอุปกรณในระบบ
การวัดและควบคุม 

2. นําความรูไปใชทดลองการทํางานของอุปกรณวัดตัวแปรกระบวนการผลิต  และการใชเครื่อง
ควบคุมกระบวนการ 
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3. นําความรูไปใชทดลองปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการอุตสาหกรรม 
4. มีเจตคติท่ีดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการวัดและควบคุมกระบวนการ  มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัญลักษณ ลักษณะ สมบัติของอุปกรณท่ีใชในงานวัดและควบคุมในงาน 
อุตสาหกรรม 

2. มีทักษะในการใชงานอุปกรณในระบบการวัดและควบคุม 
3. มีทักษะในการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณและบํารุงรักษาอุปกรณในระบบการวัดและ

ควบคุม 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการอุตสาหกรรม 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบสัญลักษณ การอานแบบอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัติ

ของอุปกรณ แตละชนิดท่ีใชในงานวัดและควบคุม อุปกรณแปลงสัญญาณ ตัวควบคุม และอุปกรณควบคุมตัว
สุดทาย วิธีการติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณการวัดและควบคุม ตางๆในงานอุตสาหกรรม พื้นฐานในการ
ควบคุมอัตโนมัติ ศัพทเฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิตศาสตรท่ีใชในการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของ
ระบบควบคุม ฟงกชันการควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมเสถียรภาพการควบคุม  การปรับแตงคาควบคุม 
 
3124-2003 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรรมปโตรเคมี 1-4-3 
 (Engineering Drawing for Petrochemical Industrial) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให  

1. มีความรูความเขาใจการเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล 
2. สามารถนําความรูไปใชเขียนและอานแบบแผนภมิูกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
3. สามารถนําความรูไปใชอานแบบ  BFD, PFD ,P&ID, Piping  Isometric, Hook  up  plot  plan  of  

instrument 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูดานการเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล 
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2. มีทักษะเรื่องการอาน แผนภูมิกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีประกอบดวย  Block 
Flow Diagram (BFD), Process Flow Diagram (PFD) ,Piping and Instrument Diagram (P&ID), 
Piping Isometric, Hook up plot plan of instrument. 

3. มีทักษะเรื่องการเขียนและอานแบบ  แผนภูมิกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ประกอบดวย  Block Flow Diagram (BFD), Process Flow Diagram (PFD) ,Piping and Instrument 
Diagram (P&ID), Piping Isometric, Hook up plot plan of instrument. 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาการจําแนกลักษณะของการเขียนแบบ  การใชอุปกรณและวัสดุในการเขียนแบบ มาตรฐานในการ    

เขียนแบบ การกําหนดขนาด การอานและฉายภาพออโทกราฟฟก การเขียนภาพพิกทอเรียลสัญลักษณและ
ศัพทเทคนิคท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี การจําแนกลักษณะของแผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต การเขยีน
และอานแบบแผนภูมิแสดงระบบทอ  อุปกรณการผลิต และอุปกรณการวัดและควบคุม การอานตัวอยาง แผนภูมิ
กระบวนการผลิต การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เชน Block Flow Diagram (BFD), Process Flow Diagram 
(PFD), Piping and Instrument Diagram (P&ID), Piping Isometric, Hook up plot plan of instrument 
 
3124-2004 การคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี 3-0-3 
 (Basic Calculation for Chemical Engineering) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมีการดุลมวลสารและ
พลังงานในระบบท่ีมีและไมมีปฏิกิริยาเคมี 

2. สามารถนําความรูไปใชคํานวณหาปริมาณของมวลสารและพลังงานในระบบท่ีมีและไมมีปฏิกิริยา
เคมี 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมี
เรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณขั้นตนในงานวิศวกรรมเคมีการดุลมวลสารและพลังงานใน

ระบบท่ีมีและไมมีปฏิกิริยาเคมี 
2. มีทักษะเรื่องคํานวณสมดุลมวลสารและพลังงานเบ้ืองตน หาสมบัติของสสารทางเคมี ทางฟสิกส 

และคุณสมบัติเชิงความรอนในกระบวนการผลิต 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีสมดุลมวลสารและพลังงานเบ้ืองตนการทํา

สมดุลมวลสารและพลังงานท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีของระบบท่ีเขาสูสภาวะคงตัวโดยใช
ขอมูลสมดุลเคมีสมดุลวัฏภาคขอมูลทางกายภาพและขอมูลทางอุณหพลศาสตรการประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหกระบวนการผลิตการแกปญหาสมดุลมวลสารและพลังงาน 
 
3124-2005 ปฏิบัตกิารเฉพาะหนวยในอตุสาหกรรมเคมี 1 1-4-3 
 (Unit Operation in Chemical Industry 1) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ี ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ สัญลักษณ หลักการ
ทํางาน ของระบบทอวาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ เทอรไบน 

2. นําความรูไปใชในการควบคุมและบํารุงรักษา  ระบบทอ วาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ 
เทอรไบน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาท่ี ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ สัญลักษณ หลักการทํางาน           

ของระบบทอ วาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ เทอรไบน 
2. มีทักษะเรื่องการควบคุมและบํารุงรักษาระบบทอ วาลว ถัง เวสเซิล ปม คอมเพรสเซอร และ เทอร

ไบน 
3. มีทักษะในการบันทึกวิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานกลศาสตรของไหล หนาท่ี ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ

สัญลักษณ หลักการทํางาน การควบคุมและบํารุงรักษา ระบบทอวาลว ถัง เวสเซิล ปมคอมเพรสเซอร และ เทอรไบน
เรียนรูการบันทึก การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลองและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
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3124-2006 ปฏิบัตกิารเฉพาะหนวยในอตุสาหกรรมเคมี 2 1-4-3 
 (Unit Operation in Chemical Industry 2) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ี ประเภท สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะ สัญลักษณหลักการ
ทํางาน ของเครื่องแลกเปล่ียนความรอน เตาเผา เครื่องอบแหง เครื่องผสม เครื่องบดลดขนาดและเครื่อง
ปฏิกรณเคมี 

2. นําความรูไปใชควบคุมและบํารุงรักษา เครื่องแลกเปล่ียนความรอน เตาเผา เครื่องอบแหง เครื่อง
ผสม เครื่องบดลดขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการของเครื่องแลกเปล่ียนความรอน  เครื่องผสม เครื่อง

บดลดขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี 
2. มีทักษะเรื่องการควบคุมและบํารุงรักษา เครื่องแลกเปล่ียนความรอน  เครื่องผสม เครื่องบดลด

ขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี 
3. มีทักษะเรื่องการบันทึกวิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการถายเทความรอน หลักการ ฟลูอิดไดซเซช่ัน หนาท่ี ประเภท 

สวนประกอบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะสัญลักษณหลักการทํางาน การควบคุมและบํารุงรักษา  เครื่องแลกเปล่ียน 
ความรอน หอหลอเย็น เครื่องผลิตไอน้ํา เครื่องอบแหง เครื่องผสม เครื่องบดลดขนาดและเครื่องปฏิกรณเคมี
เรียนรูการบันทึก การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลองและสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
3124-2007 ปฏิบัตกิารเฉพาะหนวยในอตุสาหกรรมเคมี 3 1-4-3 
 (Unit Operation in Chemical Industry III) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการแยกสาร การทํางานของอุปกรณแยกสารทางกายภาพและ   
ทางเคมีในอุตสาหกรรม  

2. นําความรูไปใชควบคุมและบํารุงรักษา อุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมีในอุตสาหกรรม  
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3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณแยกสารในอุตสาหกรรมปโตรเคมี

และปโตรเลียม  
2. มีทักษะเรื่องการควบคุมการทํางานของของอุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมี 
3. มีทักษะในการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมี 
4. มีทักษะการบันทึกวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลองและสรุปผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแยกสารทางกายภาพและทางเคมี ชนิดของแรงเชิงกลท่ีใชในการ    

แยกสาร กลไกและรูปแบบของการถายเทมวลขามเฟส การเลือกกระบวนการแยกสารท่ีเหมาะสม และหลักการ
ทํางานของอุปกรณแยกสารทางกายภาพและทางเคมีเรียนรูการบันทึก การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลอง
และสรุปผลการปฏิบัติงาน 
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
3124-2101 เทคโนโลยปีโตรเลียม 1-4-3 
 (Petroleum Technology) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม  
2. นําความรูไปใชการทดสอบคุณภาพของปโตรเลียมดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามมาตรฐาน 

ASTM หรือ IP 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความขยัน ประหยัด อดทน รอบคอบและ

ปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกําเนิดปโตรเลียมแหลงกักเก็บ วิธีการสํารวจการพัฒนาแหลงผลิต การผลิต 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียมท้ังการกล่ันน้ํามันและการแยกกาซ

ธรรมชาติ 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑปโตรเลียมท้ังกาซธรรมชาติ น้ํามันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากปโตรเลียม 
4. มีทักษะดานการทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของปโตรเลียมและผลิตภัณฑตามวิธีการมาตรฐาน 

ASTM หรือ IP 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม ท้ังการกําเนิดปโตรเลียม แหลงกักเก็บ 
การสํารวจ การพัฒนาแหลงผลิต การผลิตปโตรเลียม การกล่ันปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียม กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ คุณคาของน้ํามันท้ังทางดานกายภาพและทางเคมี การทดสอบคุณภาพ
ของปโตรเลียมและผลิตภัณฑตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP 
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3124-2102 เทคโนโลยปีโตรเคมี 3-0-3 
 (Petrochemical Technology) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ขัน้กลาง และขั้นปลาย 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับองคประกอบของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
2. แสดงความรูเกีย่วกับกระบวนการขนสง การจัดเก็บวัตถุดบิและผลิตภัณฑ 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน  ขัน้กลาง และขั้นปลาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี ในประเทศไทย องคประกอบของกลุม

โรงงาน ปโตรเคมี การเตรียมวัตถุดิบ การขนสง การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพสําหรับกระบวนการผลิตสารปโตรเคมีขั้นตน กระบวนการ
ผลิตสารปโตรเคมี ขั้นกลางท่ี กระบวนการผลิตปโตรเคมีขั้นปลาย 
 
3124-2103 เทคโนโลยีพอลเิมอร 1-4-3 
 (Polymer Technology) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพอลิเมอไรเซช่ันแบบตางๆ 
2. นําความรูไปใชในการสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว 
3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางฟสิกสของพอลิเมอรตามมาตรฐาน ASTM หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับสารพอลิเมอร ประเภทของพอลิเมอร แหลงกําเนิด น้ําหนักโมเลกุล ปฏิกิริยา
และ กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การใชงาน การแปร
รูปและการทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติความรอนของพอลิเมอร 
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2. มีทักษะการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของพอลิเมอรตามมาตรฐาน ASTM ,ISO หรือ
มาตรฐานอ่ืน ๆ 

3. มีทักษะการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร 
4. มีทักษะการสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสารพอลิเมอร มอนอเมอร การแบงประเภทของพอลิเมอร แหลงกําเนิดพอลิเมอร 

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนและแบบรวมตัว กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางและ
สมบัติของพอลิเมอร การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ประโยชนและการใชงานของเทอรโมพลาสติกและ
เทอรโมเซตติ้งพลาสติกการสังเคราะหพอลิเมอรแบบควบแนนและแบบรวมตัว การจําแนกชนิดของพอลิเมอร
การแปรรูปพอลิเมอรทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของพอลิเมอรตามมาตรฐานASTM, ISO หรือ
มาตรฐานอ่ืน ๆ 
 
3124-2104 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 1-4-3 
 (Environmental Technology) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพิษ 
2. มีความรูความเขาใจวิธีการบําบัดมลพิษทางเสียง ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพิษ 
3. นําความรูไปใชทดสอบคุณภาพน้ํา  
4.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงการ

ประหยัดพลังงานและส่ิงแวดลอม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ และเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ 
2. มีทักษะในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของน้ํา 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และปลอดภัย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต วิธีปองกันมลพิษ มาตรฐาน

คุณภาพอากาศ มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม 
การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปล่ียนอิออน การตกตะกอนดวยสารเคมี การฆาเช้ือโรค การกําจัดฝุน 
การฝงกลบ การเก็บตัวอยางมลพิษทางเสียง ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และสารพษิ การทดสอบคุณภาพน้ําทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ 
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3124-2105 การซอมบํารุงในโรงงาน 3-0-3 
 (Maintenance Industry) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
ปโตรเลียม 

2. นําความรูไปใชในการวิเคราะหสาเหตุของการเส่ือมสภาพ  และตรวจสภาพของอุปกรณใน
กระบวนการผลิต 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ปลอดภัย  และประหยัด 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการวิเคราะหสาเหตกุารเส่ือมสภาพ ของเครื่องจักร อุปกรณในโรงงาน 
2. มีทักษะในการตรวจสภาพและบํารุงรักษา  เครื่องจกัรกล  และอุปกรณการผลิตในโรงงาน 
3. มีทักษะในการเลือกใชวัสดใุนการบํารุงรกัษาไดอยางเหมาะสม 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และอุปกรณการผลิตเชนอุปกรณแลกเปล่ียน

ความรอน ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑปม คอมเพรสเซอร เปนตน การวิเคราะหสาเหตุการเส่ือมสภาพ ตรวจ
สภาพอุปกรณ ศึกษาการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การหลอล่ืนอุปกรณเครื่องมือกล การเลือกวัสดุ 

 
3124-2106 ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน 1-3-2 
 (Basic Electrical Industry) 
จุดประสงครายวิชา เพือ่ให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบไฟฟา  และอานแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 
2. นําความรูไปใชบํารุงรักษาอุปกรณในระบบไฟฟา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานอยางมีระเบียบมีความรับผิดชอบในงานท่ี

ไดรับมอบหมาย  และตระหนักถึงความปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟาและอานแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะการควบคุมการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา 
3. มีทักษะการตรวจสภาพและบํารุงรักษา  อุปกรณในระบบไฟฟา 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมและการอานแบบ การใชเครื่องวัดไฟฟาแบบตาง ๆ งานควบคุม

เครื่องกลไฟฟา ฟวส เซอรกิตเบรกเกอร สวิตซปองกันกระแสไฟฟารั่ว สวิตซเกียร  การหาขนาดของตัวนําและ
อุปกรณปองกันไฟฟา ติดตั้งและตออุปกรณปองกันไฟฟา ตอวงจรควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ ตอวงจรงานแสงสวาง การซอมแซมและบํารุงรักษา 

 
3124-2107 ระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3-0-3 
 (Utilities System in Petrochemical Industrial) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจหลักการทํางานและหนาท่ีของระบบสนับสนุนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม       

ปโตรเคมี  
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทนและสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนตระหนักถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
2. มีทักษะในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบการปรับสภาพ
น้ําดิบ ระบบการผลิตน้ําปราศจากอิออน ระบบการผลิตไอน้ํา ระบบการผลิตน้ําหลอเย็น ระบบผลิตอากาศและ
ไนโตรเจน ระบบการผลิตไฟฟา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบทําความเย็น ระบบระบายของเหลวท้ิงจาก
กระบวนการผลิต ระบบระบายแรงดัน และ ระบบหอเผากาซ  
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3124-2108 การอนุรักษพลงังาน 3-0-3 
 (Energy Conservation) 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานใน

อุตสาหกรรม 
3. มีความรูเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกการนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม การ

ปองกันการสูญเสียพลังงาน 
4. นําความรูไปใชคํานวณปริมาณความรอนท่ีสูญเสีย  ความหนาของฉนวนความรอน 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงการ

ประหยัดพลังงานและส่ิงแวดลอม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานใน
อุตสาหกรรม 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกการนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม   การ
ปองกันการสูญเสียพลังงาน 

3. มีทักษะเรื่องการคํานวณปริมาณความรอนท่ีสูญเสีย  และความหนาของฉนวนความรอน 
4. มีทักษะเรื่องการวิเคราะหปญหาการสูญเสียพลังงาน และกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรและ

อุปกรณท่ีใชพลังงานในอุตสาหกรรม  เชน ระบบไอน้ํา  เตาเผา  ระบบอัดอากาศ  ระบบไฟฟาแสงสวาง  เปนตน
การนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลว กลับมาใชใหมการปองกันการสูญเสียพลังงานคํานวณปริมาณความรอนท่ี
สูญเสีย  และความหนาของฉนวนความรอนวิเคราะหปญหาการสูญเสียพลังงาน และกําหนดมาตรการอนุรักษ
พลังงาน  
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
3124-800X วิชาฝกงาน *-*-X 

(On-the-Job Training) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจน

เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน  
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3124-850X วิชาโครงการ *-*-X 

(Project) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ     

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ 

ท่ีศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ 
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557            ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        สาขาวิชาปโตรเคมี 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557            ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        สาขาวิชาปโตรเคมี 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
3000-200X กิจกรรมองคการวิชาชีพ … 0-2-0 
 (Vocational Activities ..) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน  
องคกร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ  กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 


