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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program  in Energy Technology 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)  
  ชื่อย่อ : ทล.บ.(เทคโนโลยีพลังงาน) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Energy Technology) 
  ชื่อย่อ : B.Tech. (Energy Technology) 

 
3.  วิชาเอก   

 เป็นหลักสูตรที่น าความรู้ความสามารถด้านพลังงาน เพ่ือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 
มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 
ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต  

129  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2  ภาษาท่ีใช้    

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย   
5.3  การรับเข้าศึกษา    

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
 
 

 



 

 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี พ.ศ. 2555 
  คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 
 สภาวิชาการ เห็ นชอบในการน าเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลั ย ฯในการประชุม                 
ครั้งที ่1/2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่2 /2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555 
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและตามมาตรฐานในปีการศึกษา 2557  
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา   
     ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการของภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ กระทรวง
พลังงานหรือเป็นนักวิจัยด้านพลังงาน 
 -หน่วนงานรัฐบาล เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ่ายผลิต นักวิชาการพลังงาน 
นักปฏิบัตการ  เป็นผู้ประเมินด้านพลังงาน 
 -หน่วยงานเอกชน เช่น ปตท. โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรมทุก
ประเภท อาคารทุกประเภท  
 -ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ ามัน และก๊าซ จ าหน่ายอุปกรณ์ด้าน
พลังงาน เช่น ฉนวน มอเตอร์ประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศหรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน 
เป็นต้น  
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9.  ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง 
วิชำกำร 

คุณวุฒิ-สำขำวิชำเอก สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1 นายวรวุฒิ  บุตรด ี อาจารย์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2548 

2 นายภาคิณ  มณีโชติ อาจารย์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2554 
2550 

3 นาย จารุกิตต์   พิบูลนฤดม อาจารย์ วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2553 
2551 

4 น.ส.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์ วท.ด. (พลังงานทดแทน)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต) 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม 

2555 
2549 
2544 

5 น.ส.นิวดี   คลังสีดา อาจารย์ วท.ด. (พลังงานทดแทน)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2555 
2549 
2542 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นั้นมีรากฐานส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการ          
นักเทคโนโลยีพลังงาน เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการ
ลงทุนด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัว เพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของพลังงาน         
ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนแข่งขันกันสูงเป็นเหตุผลให้ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานในตลาดแรงงานมาก ลดพลังงานในการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัด 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การพัฒนาทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะ การบริหารในเชิง
เทคโนโลยีแล้ว จ าเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพโดย
ค านึงถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิตบุคลากรทาง
เทคโนโลยีพลังงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน และพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสม มีความสามารถ
ในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย 

เพ่ือการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงค้นคว้าพัฒนานวัตกรรม สร้างองค์
ความรู้ พัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น  ได้แก่   
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น  

รายวิชาในหมวดเทคโนโลยีพลังงานเปิดให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชา
เลือกเสรีได้ 

 



 

 

13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาและความส าคัญ 
 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานและงานวิจัย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม

แห่งวิชาชีพ มีความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับ
ชุมชน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.2.1  มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2.2  มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
1.2.3  มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.4 มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.5 มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สามารถถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
 
 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร 
2. น าผลการประเมินหลักสตูร 
มาปรับปรุงหลักสตูร 
3. เชิญผู้ใช้บัณฑิต ผู้เชียวชาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมาร่วมพัฒนา
หลักสตูร 

- รายงานผลการด าเนินงานและขอ้มูล
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.3, มคอ. 5) 
 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 



 

 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน  
การสอน 

1. ส่งเสรมิการผลติเอกสาร/ 
ต ารา/สื่อประกอบการเรียน        
การสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  เอกสาร / ต ารา / สื่อประกอบ 
การเรยีนการสอนเพิ่มขึ้น 
 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

4. การบริหารบคุลากร 1. ส่งเสรมิพัฒนาทักษะการสอน 
 
2. ส่งเสรมิพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน 
ของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสมัมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรบ
ประชุมสมัมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน 

5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสรมิ พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา 
 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ งออกเป็น  2 ภาคการศึ กษาปกติ  และ ใน 1           

ภาคการศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     
อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  มิถุนายน - กันยายน   
ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   :  มีนาคม - พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
2.3.1  การปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
2.3.2 จัดการอบรมเพ่ือเสริมทักษะให้กับนักศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
2.4.1  จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีพลังงาน 
2.4.2  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียน  

ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
2.4.3  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล พร้อมให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา  
 
 
 
 



 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี  
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที ่2  30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3   30 30 30 
ชั้นปีที่ 4    30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 30 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน     

งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 4 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าวัสดุ 200,000 400,000 800,000 1,600,000 3,200,000 
ค่าใช้สอย 150,000 300,000 600,000 1,200,000 2,400,000 
ค่าตอบแทน 100,000 200,000 400,000 800,000 1,600,000 

รวม 450,000 900,000 1,800,000 3,600,000 7,200,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณ  15,000  บาท/คน/ปี 

หมายเหตุ : เฉลี่ยทุกรายการ (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ เจ้าหน้าที ่และงบประมาณด้านอาคารและสถานท่ี) 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสตูร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                 129  หน่วยกิต  
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              9  หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์               6  หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               6  หน่วยกิต 
               4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี            6  หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4                                3  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า            93  หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            18  หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชาเอก                        69  หน่วยกติ 

2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ          33  หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก          36  หน่วยกิต 

     3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              6  หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียน 4 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรียนครบ    

ทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตดังนี้ 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า    

12  หน่วยกิต บังคับเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1551001    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

        Fundamental  English 
1551002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 English for Communication 

เลือกเรียนไม่เกิน 6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้   
1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

        Thai  Language  Skills 
1541002    ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

                Language and Communication for                             
               Specifics Purposes 

1541003    ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น      3(3-0-6) 
                Language and Communication in Local  
        Community 
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1561001    การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
               Oral - Aural Communication inJapanese   
        Language 

1571001    การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Oral - Aural Communication in Chinese  
 Language 
1691001    การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
               Oral - Aural Communication in Myanmar  
 Language 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  
1001003    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

                 Human Behavior and Self Development 
1001004    ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ      3(3-0-6) 

        Critical Thinking Skills 
1511001    จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) 

           Ethics and Human Being 
1511002    ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

                 Facts  of  Life 
1521001   พุทธศาสน์ 3(3-0-6) 

                Buddhism 
1631001    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) 

                 Information for Research  and  Study 
2011001    สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) 

          Aesthetics of Visual Art 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 

                Aesthetics of Drama 
2061001    สังคีตนิยม      3(3-0-6) 

                Music Appreciation 
3561001    ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่      3(3-0-6) 

                 Leadership and Contemporary Management 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต  
2501001    เศรษฐกิจสังคมไทย      3(3-0-6) 

                Thai Economics  
2501002    ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ      3(3-0-6) 
 Social Equity and Peace 
2501003    พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

                 Civics and Social Responsibility 
2521001     โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
 Globalization and Localization 
2531001    สังคมไทยกับสังคมโลก      3(3-0-6) 

           Thai and Global Society 
2541001    มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

                 Human Being Community and Environment 
2541002    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 

                 Local Resource Management 
2551002    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 

                Thai Politics and Government 
2561001    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 

                 Introduction to Law 
3541001   การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 

                Entrepreneurship 
3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

          Economics in Daily Life 
3591002    เศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 

        Sufficiency Economy 
 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

1161001    กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
               Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 

1161002    การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
               Exercise for Health 

4001001    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา      3(3-0-6) 
               Science  and  Technology  for  Development 
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4001002    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
                 Science and Technology for Daily Life 

4001003    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       3(3-0-6) 
               Conservation Environments and Natural Resources 

4091001    คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
       Fundamental Mathematics 

4091003    คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
               Mathematics and Decision Making  

4121001    การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา    3(2-2-5) 
 Computer Skills  and  Information Technology  
 for  Students 
4121002    การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงาน      3(2-2-5) 

  ด้วยคอมพิวเตอร์    
                  Word   Processing  and  Presentation 

4121004    ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณ      3(2-2-5) 
  และจัดการข้อมูล 

                   Skills of Spreadsheet  and Data  Management   
                Applications 

4121005    การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
                  Website Design and Development 

5001001   เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
 Agriculture in Daily Life 
5501001    เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Technology in Daily Life 
5501002     เทคโนโลยีท้องถิ่น 3(3-0-6) 

                Local  Technology 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า                               93 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพลังาน                           18 หน่วยกิต 

5701101   ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
               English for Industrial Technology  
5701201   งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                   3(2-2-5) 

            Handcraft for Industrial Technology 
5701301   การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

    Drawing for Industrial Technology 
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5701401   การออกแบบในงานอตุสาหกรรม     3(2-2-5) 

    Designing in Industrial Work 
5701501   โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

             Software Application for Industrial Technology 
5701202   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

    Industrial  Safety 
 

2) กลุ่มวิชาเอก                                                      69  หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                             33  หน่วยกิต 
5751101   พลังงานทดแทน     3(3-0-6) 

       Renewable Energy 
5751102   เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน     3(2-2-5) 
   Instrumentation and Measurement of Energy 
5751301   พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
   Energy and Environmental Impact 
5751401   เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
   Information Technology 
5752201   การเปลี่ยนรูปพลังงาน 3(3-0-6) 
   Energy Conversion 
5752202   ระบบสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
   Energy Storage System 
5753104   ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน 3(3-0-6) 

       English for Energy 
5753302   เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 
   Energy Economics 
5753303   การพัฒนาพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 
   Community Energy Development 
5753304   การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Industril Energy Management 
5754305   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 
   Research and Development of Energy Technologies 
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

            ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานพลังงาน 

5752107   วัสดุศาสตร์พลังงาน           3(3-0-6) 
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   Energy Materials 
 
5752108   ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการพลังงาน  3(2-2-5) 

       Power Electronics for Energy Management 
5753103   การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 

       Heat Transfer 
5753105   การอนุรักษ์พลังงาน  3(2-2-5) 
   Energy conservation 
5753106   การวิจัยพื้นฐาน  3(3-0-6) 
   Basic Research  
5754109   สัมมนาพลังงาน  3(2-2-5) 
   Energy Seminar 

2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
5752203   เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 3(2-2-5) 

       Biomass Energy Technology 
5752204   เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3(2-2-5) 

         Solar Energy Technology 
5752205   เทคโนโลยีพลังงานลม 3(2-2-5) 
   Wind Energy Technology 
5752206   เทคโนโลยีพลังงานน้ า 3(2-2-5) 
   Hydro Energy Technology 
5752207   เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-2-5) 
   Bio Fuels Energy Technology 
5752210   เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 

       Alternative Energy Technology 
5753208   ระบบโฟโตโวลเตอิก 3(2-2-5) 
   Photovoltaic System 
5753209   เทคโนโลยีการอบแห้ง        3(2-2-5) 

       Drying Technology 
3 กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน 

5753306   การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม 3(2-2-5) 
   Energy Management in Agriculture 
5754307      การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 
   Fuels Energy Management 

4 กลุม่วิชาสารเทศ 
5753402   การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน     3(2-2-5) 
   Computer Aided Design of Energy Systems 
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3) กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ                                6  หน่วยกิต

 5704701   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     1(90) 
    Preparation of Training Experience 

 5704702   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   5(450) 
               Field Experience 

หรือ 
 5704703   สหกิจศึกษา   6(540) 

    Cooperative Education 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 

 
   ความหมายของรหัสวิชา ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตรมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา  
เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากงา่ยหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา  
เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดบัก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลัง 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.1.4 แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

 
          ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที ่1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5751101 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
5751301 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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                    ปีการศึกษาที ่2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
5752102 การเปลี่ยนรูปพลังงาน  3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เอกเลือก 3 

รวมหน่วยกิต 21 
 
ปีการศึกษาที ่2 / ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 
5752202 ระบบสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เอกเลือก 3 

รวมหน่วยกิต 21 
 
               ปีการศึกษาที ่3 / ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 
5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 
5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5753104 ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เอกเลือก 3 

รวมหน่วยกิต 18 
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    ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เลือกเสรี 3 

รวมหน่วยกิต 12 
 
            ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 3 
xxxxxxx เลือกเสรี 3 

5704701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(90) 
รวมหน่วยกิต 10 

 
ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5704702   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 (450) 
หรือ   
5704703 สหกิจศึกษา 6 
รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6 

             หมายเหตุ : วิชา 5704702 และ 5704703 ให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง  
   หากต้องการเลือก 5704703 (สหกิจศึกษา) ไม่ต้องลงทะเบียนวิชา 5704701 ในเทอมก่อนหน้าน้ี 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
3.2  ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

          3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห์ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1 นายวรวุฒิ  บุตรดี * อาจารย ์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) 

วท.บ. (เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส)์ 
-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

-2553 
-2548 

16 16 16 16 16 

2 นายภาคณิ  มณโีชต ิ* อาจารย ์ วท.ม. (พลังงานทดแทน)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

-2554 
-2550 

16 16 16 16 16 

3 นาย จารุกิตต์   พิบูลนฤดม * อาจารย ์ วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

-2553 
-2551 

16 16 16 16 16 

4 น.ส.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ ์* อาจารย ์ วท.ด. (พลังงานทดแทน)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรมการ
ผลิต) 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม 

-2555 
-2549 
-2544 

12 12 12 12 12 

5 น.ส.นิวดี   คลังสีดา * อาจารย ์ วท.ด. (พลังงานทดแทน)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

-2555 
-2549 
-2542 

12 12 12 12 12 

หมายเหตุ : * คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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          3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่จบ 
ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายวรวุฒิ  บุตรดี * อาจารย์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 16 16 16 16 16 
2 นายภาคิณ  มณีโชติ * อาจารย์ วท.ม. (พลังงานทดแทน)  -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 16 16 16 16 16 
3 นายจารุกิตต์   พิบูลนฤดม * อาจารย์ วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

 พระจอมเกล้าธนบุรี 
2553 16 12 16 16 16 

4 น.ส.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ * อาจารย์ วท.ด. (พลังงานทดแทน)  -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 12 12 12 12 12 
5 น.ส.นิวดี   คลังสีดา * อาจารย์ วท.ด. (พลังงานทดแทน)  -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 12 12 12 12 12 
6 นายบุญเลิศ  สงวนวัฒนา อาจารย์ กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 12 12 12 12 12 
7 นายโยธิน  ป้อมปราการ อาจารย์ กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2538 12 12 12 12 12 
8 นายนรุตม์ บุตรพลอย อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) -มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 12 12 12 12 12 
9 นายอนัน  หยวกวัด อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 12 12 12 12 12 

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์สอน ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
เพ่ือให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา  

ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านซึ่งรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 

นอกจากนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานได้เพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการความรู้ การท าวิจัย หรือแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนได้ว่าต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน หรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงาน 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานเป็น

เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้า

กับสถานประกอบการได ้
4.1.5 ความกล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา 
4.2.1 การเตรียมฝึกประการณ์วิชาชีพฯ อยู่ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4   
4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษา อยู่ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ของ   

ปีการศึกษา 4   
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรือวิจัย  
5.1  ค าอธิบายโดยยอ่ 

การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานเป็นโครงงานที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน โดยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ
ธุรกิจ การเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
และมีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมใน

การท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.2.2 นักศึกษามีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาที่

สูงขึ้นได ้
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5.3  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3   

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา

และหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ

นักศึกษา 
5.5.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงานวิจัย เช่น

คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์    
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา การรายงานหรือ
การสอบจะเป็นการน าเสนอทฤษฎี หลักการ และผลการวิจัย โดยการจัดสอบจะต้องมีอาจารย์หรือ
กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสรมิบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความ
ชัดเจนของผู้น า โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม  
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวใน 
การท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนท่ี
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาไดส้ร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มทีด่ ี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า 
ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผดิชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกลา้ในการแสดง 
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรยีนและให้ความรูส้อดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าค าวามผิด
เกี่ยวกับพลังงาน 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูด้้วยตนเองโดยการ
สอนที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปญัหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม  - มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาเฉพาะผูส้อนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมคน้คว้า
หาข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณา
การ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานมุ่ งเน้นผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน บัณฑิตของหลักสูตรจะมีความสามารถ
ทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือสอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรม  ดังนั้นเพ่ือให้บัณฑิตที่จบ
การศึกษาสามารถน าความรู้ด้านวิชาการไปประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิ และเป็นสุขในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน หลักสูตรจึงได้มีการแทรกเนื้อหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านดังนี้ 
     



 

 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน 

ซื่อสัตย์ 
1.3 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ 

เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน 
และเข้าใจโลก 

1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ ตรง
ต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาที่
ก าหนด       

       1.2 เปิดโอกาสให้นั กศึกษาจัด
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสั งคม  
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  และ
ความเสียสละ 
     1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 

       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ 
มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
     1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
     1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     1.3 สั งเกตพ ฤติ ก รรมของ
นั กศึ กษาใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้ำนควำมรู้ 
   มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตในสังคม 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

2.3 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
2.4 ภาษา 

2.  ด้ำนควำมรู้ 
      2.1 ใช้การสอนหลายรูป แบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
      2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
      2.3 จัดให้มีการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริง โดยการ ศึกษาดูงาน 

2.  ด้ำนควำมรู้ 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2  พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
     2.3  ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1  ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
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3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ี
สร้างสรรค์ 

สถานการณ์จริง 
3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การจากสถานการณ์จริง 
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 
 
 
 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

4.ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ 
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหารการ
จัดการ 
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ 
ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การพัฒนา
ตนเองด้านสังคม 
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยฯ 

4.ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4.ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
       4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5.  ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ 
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5.  ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
     5.3 การใช้ศักยภาพทาง

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
       5.2 สังเกตการปฏิบัติงาน 

26 



 

 

5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล 
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสาร
จากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
      5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 





 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

 



 




1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 

 



 




1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย 
 

 



 




1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
 

 



 




1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
 

 



 




1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
 

 



 




1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
 

 



 




1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
 

 



 




กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
                

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 



 
  




1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ 



 
  




1511001  จริยธรรมกับมนุษย์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1511002  ความจริงของชีวิต 




 
  





1521001  พุทธศาสน์                                                                    



 
  




1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
 


 

  



2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์   



 
  




2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 



 
  




2061001  สังคีตนิยม 



 
  




3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 



 
  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
 




  

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย 
 




  

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
 




  

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 




  

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก          

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม          

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น          

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย          

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป            

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ            

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง          

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต            

1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ            

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา           
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน             

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                               

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน             

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ            

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา            

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์            

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล                      

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์             

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน           

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น           
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินั ย ตรงต่อเวลา และมีความ

รับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอยา่ง

สม่ าเสมอ 
1.3 ปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ วยคุณ ธรรมและ

จริยธรรม 
1.4 เคารพในระเบียบและกฏเกณฑ์ของ

องค์กรและสังคม 

1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  
1 . 1  ก า ห น ด ใ ห ้ ท ุ ก ร า ย  ว ิ ช า

สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ให้ผู้ เรียนตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม  

1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เช่น การเข้า
ชั้นเรียนตรง เวลา แต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  

1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ได้แก่  การไม่กล่าวเท็จและลักทรัพย์
ในทางวิชาการ ซึ่งหมายถึงการไม่แอบ
อ้างงานผู้ อ่ืนเป็นของตน  (plagiarism) 
ก า ร ไม่ บิ ด เบื อ น ข้ อ มู ล ใน รา ย ง าน 
(falsification) การไม่สร้างหลักฐานอัน
เป็นเท็จ (fabrication) การไม่ทุจริตการ
สอบ 

1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ประเมินผลจากการสังเกต

ทั้งสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
และสังเกตอยู่ภายนอก 
    1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน 
เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงานตรง
เวลาและครบถ้วน เป็นต้น และ
อัตราการทุจริตมีปริมาณน้อย  
    1.3 ป ระ เมิ น โด ย ก ารวั ด ผ ล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง 
 

2. ด้ำนควำมรู้ 
2.1 มี ความรู และความ เข าใจ เกี่ ย วกั บ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและ
อธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู้ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา  
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาและ
วิวัฒนาการของรายวิชา รวมทั้งการน าไป 
ประยุกตใช้งาน  
2.4 สามารถบูรณาการความรูในวิชากับความ
รูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

2. ด้ำนควำมรู้ 
     ใชการเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี 
และประยุกตทางปฎิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น  ๆ  นอกจากนี้ควร
จัดใหมีการเรียนรจูากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

2. ด้ำนควำมรู้ 
2.1 การทดสอบยอย  
2.2 การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน  
2.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดท า  
2.4 ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชัน้เรียน 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง 
เปนระบบ  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  
3.1 ก รณี ศึ ก ษ า ท า งก า ร ป ระ ยุ ก ต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 

3. ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
และการปฏิบัติของนักศึกษา  เชน  
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3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ
สรุปประเด็นปญหาและความตองการ   
3.3 สามารถประยุกตความรแูละทักษะกับ
การแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง 
เหมาะสม 

3.2 การอภิปรายกลุม  
3.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน
ชั้ น เรี ย น  ก า รท ด ส อ บ โด ย ใช
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ 

4.1 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ ม ค น
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

4.2 สามารถใหความชวยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแกการแกปญหาสถาน  
การณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูน า 
หรือในบทบาทของผูรวมทีมท างาน  

4.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม  

4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง    
ตอเนื่อง 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
     ใชการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให
มีการท างานเปนกลุม การท างานที่ตอง
ประสานงานกับผู อ่ืน หรือตองคนคว
าหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน 
หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวงั
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
    ประเมินจากพฤติกรรม และการ
แสดงออกของนั กศึกษาในการ
น าเสนอรายงาน 
กลุมในชั้นเรียน  และสงัเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ 

5. ดำนทักษะในกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จ าเปนที่
มีอยู ในปจจุบันตอการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไขป
ญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ  
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่ เกี่ยว      
ของอยางสรางสรรค  

5.3 สามารถสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ
ทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ 
ของสื่อการน าเสนออยางเหมาะสม 

5. ดำนทักษะในกำรวิเครำะห์  เชิ ง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จ าเปนที่
มีอยูในปจจุบันตอการท างานที่เกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอยางเหมาะสม 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไข   
ปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือ  การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่
เก่ียวของอยางสรางสรรค  
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้ งปากเปลาและการเขียน เลือกใช
รูป แบบ  ของสื่ อการน า เสนออย าง
เหมาะสม 

5. ดำนทักษะในกำรวิเครำะห์ เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
น า เ ส น อ โ ด ย ใช เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร 

5.2 ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบาย การอภิปราย กรณี
ศึกษาตางๆที่มีการน าเสนอตอชั้น
เรียน 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
6. ด้ำนทักษะพิสัย 
6.1 มีความสามารถในการการใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์พื้นฐานในรายวิชา และประยุกต์
ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
6.2 มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ ส าหรับแก้ปัญหาเฉพาะ    
ทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 
 6.3 มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขา
วิ ช าชี พ เฉ พ า ะ  แ ล ะ ส าม า รถ น า ไป สู่
ภาคปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้ำนทักษะพิสัย 
     จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง 
ๆ ใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ 

6. ด้ำนทักษะพิสัย 
6.1 ประเมินจากการสั งเกต

พฤติกรรมการใช้เครื่องมือ และ/
ห รื อ อุ ป ก ร ณ์  ที่ ถู ก ต้ อ ง         
ปลอดภัยต่อตัวนักศึกษาหรือเพื่อน
ใกล้เคียง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ไม่
ช ารุด เสียหายจากความประมาท 

6.2 ป ระ เมิ น จ า ก ผ ล งาน ที่
มอบหมายโดยอาจจะประเมินจาก
ความรวดเร็วในการท างาน ความ
ถูกต้องของชิ้นงาน ความแปลกใหม่
ของงานจากการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
2.2.7 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 
5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีฯ                    

5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม                    

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                    

5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยฯี                    

5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม                    

5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
เทคโนโลยีฯ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
2.2.8  กลุ่มวิชาเอกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                       (1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

5751101 พลังงานทดแทน                      

5751102 เครื่องมือวัดและการวดัทางด้านพลังงาน                      

5751301 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                      

5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ                      

5752201 การเปลีย่นรูปพลังงาน                      

5752202 ระบบสะสมพลังงาน                      

5753104 ภาษาอังกฤษพลังงาน                      

5753302  เศรษฐศาสตร์พลังงาน                      

5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน                      

5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม                      

5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน                      
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  (2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
5752107 วัสดุศาสตร์พลังงาน                      

5752108 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพือ่จัดการพลังงาน                      

5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล                       

5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์                      

5752205 เทคโนโลยีพลังงานลม                      

5752206 เทคโนโลยีพลังงานน้ า                      

5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ                      

5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก                      

5753103 การถ่ายเทความร้อน                      

5753105 การอนุรักษ์พลังงาน                      

5753106 วิจัยพื้นฐาน                      

5753208 ระบบโฟโตโวลเตอิก                      

5753209 เทคโนโลยีการอบแหง้                       

5753306 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม                       

5753402 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบ
พลังงาน 

                     

5754109 สัมมนาพลังงาน                      

5754307 การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง                       
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 (3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

5704701 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

                     

5704702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       

5704703 สหกิจศึกษา                      
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(ภาคผนวก ค) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  

2.1  อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน 
2.2  จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
2.3  จัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

รายวิชา 
1.2  ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
2.3  การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
2.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ          

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร  

1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
2.1  การบริหารงบประมาณ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ต ารา วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว จ านวนที่ต้องการเพิ่ม หมายเหตุ 
1 คอมพิวเตอร์ 20 40  

2 โน๊ตบุ๊ค 30 30  
3 โปรเจ๊กเตอร์ 2 3  
4 เครื่องพิมพ์ 1 3  
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 1  
6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 100  

 
จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ล าดับที่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวนที่มีอยู่แล้ว จ านวนที่ต้องการเพิ่ม 
1 หนังสือต าราภาษาไทยด้านพลังงาน จ านวน 100 ชื่อเรื่อง 500  ชื่อเรื่อง 
2 หนังสือต าราภาษาอังกฤษด้านพลังงาน    จ านวน 30  ชื่อเรื่อง 50 ชื่อเรื่อง 
3 วารสารเกี่ยวกับพลังงาน จ านวน 5  ชื่อเรื่อง 50 ชื่อเรื่อง 

 
 
 
 

 



 

 

 

แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 สถานประกอบการเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดอ่ืน  
2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

     
    2.3 แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ตได้ 

2.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ
มหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวมหนังสือ ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  

2.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการส ารวจความ
ต้องการห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสาร  ต าราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  คณะด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพ่ือรายงานบริหารและคณาจารย์เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิตรงกับอัตราที่ตั้งไว้ ผู้ที่จะสมัครเป็นอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ส่วนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก าหนดให้มีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (ส าหรับผู้ที่
สอบผ่านข้อเขียน) 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุม

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งคราว เพ่ือติดตามการใช้หลักสูตร 
และข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชา และระดับการปรับปรุงหลักสูตร 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ 
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3.3.3 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา  

 
4.  การบริหารบุคลากร สาบสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ใน

ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  
4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการอบรม การศึกษาดูงาน 
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

5.1.1  ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียน
ในหลักสูตรให้กับนักศึกษา 

5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษา     
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.1.3 ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา       
กับนักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึก

ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาไดh 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาเทคโนโลยีพลังงานนั้น คาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้าน
พลังงานนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติ ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตัวบ่งชี้ที่  

1 – 5 ต้องมีผลด าเนิน การบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  และมีจ านวนตังบ่งชี้      
(ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี
3 

ปีท่ี
4 

ปีท่ี 
5 

1.  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

x x x x x 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา   

x x x x x 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
60  วัน  หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปดิสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

x x x x x 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่ง
น้อยปีละ  1  คร้ัง 

x x x x x 

10.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x 

11.  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน     

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา การเรียนการ
สอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้      
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน   
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด
ที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์การ
ประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง

 



 

 

 

หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาคผนวก  ก  
   ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                ก.  หมวดวิชาศึกษา 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                              

Human Behavior and Self Development 
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษาพฤติกรรม  

ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมได้แก่  ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคม
วิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น  เชาวน์ปัญญา 
การจ าการคิด  ความเชื่อ  เจตคติ  อารมณ์  ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์  การท างานเป็นทีม  
เพ่ือการท างานร่วมกันและ   การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข                             

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                     
Critical Thinking Skills 

ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ  
อาทิ  การคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ
แก้ปัญหา   การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                               
Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 

ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัด
กิจกรรมทางนันทนาการ 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                   
Exercise for Health 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการ
ออกก าลังกายหลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การ
ออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ  การเลือก

3(2-2-5) 
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กิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกาย 

   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                     

Ethics and Human Being 
ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญ

ของจริยธรรมต่อมนุษย์  ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรมที่ส าคัญทาง
ปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ส่วนบุคคลและสังคม 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต        
Facts  of  Life 

ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน 
การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชีวิตและสังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติ
สุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์                               
Buddhism 

ศึกษาประวัติ  องค์ประกอบต่างๆ และลักษณ ะส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลัก
เบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท  กรรม  อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น 
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติ  ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

3(3-0-6) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        
Thai  Language  Skills 

ศึกษาหลักการ  รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจาก
ทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับ
ประเด็นและการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     
Language and Communication for Specifics Purposes 

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการ

3(3-0-6) 
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เขียน 
 
 

1541003 
 
 
 
 

ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น       
Language and Communication in  Local Community 
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่าง 
ๆ ในท้องถิ่น  ฝึกการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        
Fundamental  English 

ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
 English for Communication 

ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลัก ไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

3(3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         
Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค า
ค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง        

3(3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       
Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language 

 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค า
ค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การ
อธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว
ในสถานการณ์จริง  

3(3-0-6) 
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1631001 

 
 
 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า      
Information for Research  and  Study 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐาน
การรู้สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ 
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 
 
 
3(3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                      
Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค า
ค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                    
Aesthetics of Visual Art 

ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์
แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบ
ความงาม  หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จน
เกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้นและน าไปสู่การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       
Aesthetics of Drama 

ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมาย
ของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทาง
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากลความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของ
ศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) 
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2061001 

 
 
 
สังคีตนิยม   
Music Appreciation 

ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก คีตลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไป  คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่
ได้รับการยกย่องบางบท  ประวัติดนตรีที่ควรทราบ  

 
 
 
 
3(3-0-6) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                            (Thai  Social  Economy) 
Thai Economics  

ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจ
สังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก  แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

3(3-0-6) 
 
 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ           
 Social Equity and Peace 

ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์  โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและ
ความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม กระบวนการท าให้
เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอ านาจ การ
มีส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และ
ขบวนการทางสังคม เพ่ือการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ 

 
3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      
Civics  and   Social  Responsibility 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยส่วนรวม การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

3(2-2-5) 
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2521001 

 
 
 
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       
Globalization and Localization  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ ศึกษา
ท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ สห
วิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                   
Thai and Global Society 

ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ  ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย  
ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และสังคมโลก                        

3(3-0-6) 
 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                                
Human Being  Community and Environment 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทาง
พ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการ
แก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       
Local Resource Management  

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิง
ระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล 

3(3-0-6) 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียงและเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 

 
2551002 

 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     
Thai Politics and Government   

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและ
องค์ กรตามรัฐธรรมนูญ แนวคิด เกี่ ย วกับการป กครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครอง
ของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการ
ปกครองของไทยในอนาคต  

 
3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                   
Introduction to Law 
       ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิด
ต่าง ๆ ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของ
กฎหมายแพ่งและอาญา 

3(3-0-6) 

3541001 
 
 
 
 
 
 
 

การเป็นผู้ประกอบการ                                                          
Entrepreneurship 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การ
จัดการ การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากร  การบริหารส านักงาน 
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาด
เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
ควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                   
Leadership   and  Contemporary  Management 

ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่
จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าใน
การท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิค การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการ
สมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการที่
รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ีอใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ 

3(3-0-6) 

52 



 

 

 

และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
3591001 

 
 
เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน          
Economics in Daily Life  

แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด า เนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้
ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
จัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ                ในชีวิตประจ าวันภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 

 
 
3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                     
Sufficiency Economy 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยโดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบ
สังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุน
นิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่
และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จ
ของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์
จริง 

3(3-0-6) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                         
Science  and  Technology  for  Development 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่ นและของไทย
ความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานา
ประเทศ  ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

3(3-0-6) 
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4001002 

 
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                                          
Science and Technology for Daily Life  

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน สมุนไพร  ความรู้ พ้ืนฐานทางพันธุ์ศาสตร์ 
พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

 
 
 
 
3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    
Conservation Environments and Natural Resources 

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม  การ
อนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและ
ผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และโลก 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                           
Fundamental   Mathematics 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       
Mathematics and Decision Making  

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ  
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและ
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     

3(3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา    
Computer Skills  and  Information  Technology   for  Students 

ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล                 
การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น การใช้งานอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น  

3(2-2-5)                                                                       

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)                                                                           
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Word   Processing  and  Presentation 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บ

แฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข  การก าหนดรูปแบบ
เอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ ค าสั่ง
พิเศษในการสั่งพิมพ์  การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน 
จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม   เช่น การแทรกและตกแต่ง
ข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด  การแทรกแผนผังองค์กร
และแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว  การเชื่อมโยง การใส่
ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล             
Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications 

ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน 
ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ 
แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิค
แผนภูมิ   การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชัน 
ด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลและ
ฟังก์ชันอื่น ๆ  เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ     

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       
Website  Design  and  Development 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร              
การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        
Agriculture  in  Daily  Life 

ศึกษาวิวัฒนาการและความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตร
ที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนว
พระราชด าริ ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

3(2-2-5) 
 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       
Technology  in  Daily Life 

3(3-0-6) 
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ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้การ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานทั่วไป 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น         
Local  Technology 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของ
ท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและ
คงไว้ซึ่ งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน
เทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

3(3-0-6)                              

                
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
ค าอธิบายรายวิชา 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     18 หน่วยกิต 
 
5701101  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 3(3-0-6) 
  English for Industrial Technology 
  ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรมฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  
การเขียน การฟังการพูด และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ในกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงาน
อุตสาหกรรม  
 
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      3(2-2-5)  

Handcraft for Industrial Technology 
ศึกษาหลักการ ความส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในงานช่างอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  
ฝึกปฏิบัติงานด้านฝีมือช่างเบื้องต้น เรียนรู้เครื่องมือในงานช่างอุตสาหกรรมเช่น งาน

เครื่องจักรกลการผลิต งานโลหะ งานไม้ งานเชื่อม หรืองานไฟฟ้า 
 

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                                 3(2-2-5) 
Industrial  Safety 
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการท างาน ความปลอดภัยใน

งานอุตสาหกรรม 
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ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น 
สภาพแวดล้อม การวางผังโรงงานที่ปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัย
ในการใช้ปั๊มโลหะ การป้องกันอัคคีภัย กฏหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างาน 
 
 
 
 
5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 3(2-2-5) 

Drawing for Industrial Technology  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐาน

ตัวอักษร  
ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียน

ภาพเสมือน (Perspective) การเขียนภาพตัด(Selection Drawing) กรณีตัวอย่าง การเขียนแบบงาน
ไฟฟ้า การอ่านแบบงานระบบ การเขียนแบบเครื่องกล หรือการเขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาและใช้ค าสั่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเบื้องต้น 

 
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม                                      3(2-2-5) 

Designing in Industrial Work 
ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากล 

วิธีคิดสร้างสรรค์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบในสถานการณ์จริง 
ฝึกวิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ  

ฝึกปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการน าเสนอผลงานโดยเน้นความ
งามและประโยชน์ใช้สอย 
 
5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                             3(2-2-5) 

Software Application for Industrial Technology 
ศึกษาพ้ืนฐานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปกับการท างาน 
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านงานส านักงานหรือโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะ

ทางในงานอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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2. กลุ่มวิชาเอก                          69  หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                         33  หน่วยกิต 

 
5751101   พลังงานทดแทน                3(3-0-6) 

Renewable Energy 
ความหมายและประเภทของพลังงานทดแทน พลังงานจากธรรมชาติ การเลือกใช้

พลังงานทดแทน ทรัพยากรพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี พลังงานจากแสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม คลื่น 
และความร้อน การกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน กลยุทธ์พลังงานทดแทนในอนาคต 
 
 
 
 
 
5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน             3(2-2-5) 
  Instrumentation and Measurement of Energy 

 ความรู้ทางด้านเครื่องมือวัด ชนิดของเครื่องมือวัดพลังงานในแต่ละรูปแบบ และ
เทคนิคการวัดทางด้านพลังงาน เครื่องมือวัดในเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงเครื่องมือที่วัดพลังงานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า การเลือกชนิดและเครื่องมือได้เหมาะสมกับพลังงานรูปแบบต่าง ๆ 

 ฝึกปฎิบัติ การใช้เครื่องมือวัดทางพลังงานรูปแบบต่างๆ ทางด้านไฟฟ้า แสง เสียง 
ความร้อน ลม 
 
5751301 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 
  Energy and Environmental Impact 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพลังงาน ความหมายและประเภทของพลังงาน มลพิษชนิด
ต่าง ๆ จากการผลิตพลังงานด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 
แนวทางบรรเทาแก้ไขและควบคุมปัญหามลพิษเหล่านั้น กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ หลักการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง แสง เสียง รังสี และประเมินผล
สภาพแวดล้อม 
 
5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ                3(2-2-5) 
  Information Technology 

 ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศทางด้านพลังงาน หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศพลังงาน ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้น
ข้อมูลพลังงาน  
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ฝึกปฏิบัติทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล น าเสนอ ประยุกต์ใช้งานด้านพลังงาน 
 
5752201   การเปลี่ยนรูปพลังงาน                                            3(3-0-6) 
  Energy Conversion 

ศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูป
พลังงาน โดยเน้นการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
น้ า พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล รวมถึงศักยภาพของแหล่งพลังงาน การประยุกต์และพัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
5752202 ระบบสะสมพลังงาน              3(3-0-6) 
  Energy Storage System 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการสะสมพลังงานในแบตเตอรี่และการสะสมพลังงาน
น้ า โดยระบบสูบกลับ พ้ืนฐานของการสะสมพลังงานกลใน ล้อก าลัง flywheels รวมทั้งการกักเก็บ
ก๊าซโดยการอัด พลังงานไอน้ า และการสะสมพลังงานในอาคาร 
 
5753104    ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน               3(3-0-6) 

English for Energy 
  ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานพลังงาน โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝน
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพลังงาน  เช่น การอ่าน
บทความ ด้านเทคนิค บันทึกข้อความ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเทคโนโลยีพลังงาน คู่มือการใช้เครื่องมือ
วัด เขียนรายงานสั้น ๆ บรรยายและน าเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับงานพลังงาน  
 
5753302    เศรษฐศาสตร์พลังงาน                             3(3-0-6) 
  Energy Economics 

 เทคนิคส าหรับการประเมินต้นทุนรวม การประเมินต้นทุนส่วนเกิน วัฏจักรราคา  
การ เปรียบเทียบเทคโนโลยีพลังงานเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการพลังงาน
หมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐกิจ วิธีพิจารณาเลือกเทคโนโลยีพลังงานที่ดีที่สุดใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการประยุกต์เฉพาะทาง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีพลังงาน 
เทคนิคในการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน                   3(2-2-5) 
   Community Energy Development 
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   ศึกษาปัญหาและหลักการของการใช้พลังงานในชนบทพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีพลังงานในเรื่องพลังงานจากชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม 
พลังงานน ้า และพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับพลังงานชุมชม การวางแผนพลังงานระดับ
ท้องถิ่น พัฒนาพลังงานชุมชน  

   ปฏิบัติการลงพ้ืนที่ชุมชน  ก าหนดปัญหา  ออกแบบระบบเพ่ือแก้ไขปัญญาด้าน
พลังงานให้เหมาะสมกับชุมชน 
 
5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
  Industril Energy Management  

 การส ารวจและตรวจสอบ  เทคนิคการวัด และระเบียบวิธีวิเคราะห์ ศักยภาพในการ
อนุรักษ์พลังงานและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การจัดการพลังงานในองกรณ์ ระบบไอน้ า ระบบ
การเผาไหม้ ระบบให้ความร้อน เตาเผา ระบบท าความเย็น ระบบอัดอากาศ  ปัม๊ พัดลม การน าความ
ร้อนที่จะทิ้งมาใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการพลังงานในโรงงาน อาคาร 
ครัวเรือน 
5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน             3(2-2-5) 
  Research and Development of Energy Technologies 

การส ารวจ การออกแบบ การวิจัย การเลือกปัญหา การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการท าวิจัยในแบบต่าง ๆ อีกทั้งต้องสามารถเขียนเค้า
โครงการวิจัย  และการเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัยด้วย 

ปฎิบัติตามกระบวนการวิจัย โครงงาน โครงการ สอบประเมินผลงานวิจัย 
 
2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า          36 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานพลังงาน 
 

5752107 วัสดุศาสตร์พลังงาน                                                              3(3-0-6) 
  Energy Materials                    
  ศึกษาความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพลังงาน ตัวน าไฟฟ้า ฉนวน สารกึ่งตัวน า  
เหล็ก คอนกรีต อิฐ ไม้ เป็นต้น การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
พลังงานและความหมาย การศึกษาโครงสร้างในระดับจุลภาคและมหภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของ
วัสดุพลังงาน กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุพลังงาน และการประยุกต์ใช้วัสดุพลังงานในงาน
ทางพลังงาน 
 
5752108 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการพลังงาน              3(2-2-5) 

Power Electronics for Energy Management 
  พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการผลิตกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ส่วนประกอบของวงจรแสงสว่าง แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับป้อนแรงดันและกระแส สายไฟ ไฟฟ้า
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กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดและประเภทของหลอดไฟฟ้า โครงสร้างภายในของหลอดไฟ 
หลอดแอลอีดี ตัวต้านทาน  
  ปฏิบัติการออกแบบ ประกอบวงจร ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เ 
ค านวณหาค่าทางไฟฟ้า เพ่ือลดต้นทุน 
 
5753103 การถ่ายเทความร้อน                3(3-0-6) 

Heat Transfer 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน โดยวิธีการน าการพา การแผ่

รังสี รู้จักการน าความร้อนภายใต้เงื่อนใจของการไหลสม่ าเสมอและการไหลชั่วขณะการน าความร้อน
ผ่านผนัง และท่อต่าง ๆ การหาค่าฉนวนความร้อน การหาความร้อนภายใต้เงื่อนไขการไหลแบบ
สม่ าเสมอ ปั่นป่วน และโดยวิธีธรรมชาติ การแผ่รังสีตามรูปร่างสถานะคุณสมบัติของสาร การถ่ายเท
ความร้อนแบบการพาความร้อน ผลการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง 
  
 
 
5753105 การอนุรักษ์พลังงาน                3(2-2-5) 
  Energy conservation 

   การศึกษาแหล่งพลังงาน ทั้งสามารถน าทดแทนใหม่และ ใช้แล้วหมดไปการน า
พลังงานออกมาใช้ แปรรูปและการจัดส่งพลังงาน พฤติกรรมการและปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงาน 
บทบาทผู้บริโภคในการใช้พลังงาน ผลกระทบความเสียหายต่อระบบนิเวศ ชุมชน การผลิตทาง
การเกษตร และคุณภาพชีวิต การใช้พลังงานที่ขาดประสิทธิภาพ แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 
  ปฏิบัติตรวจสอบและส ารวจการใช้พลังงาน การประเมินการลงทุน การติดตามการ
ใช้พลังงาน บทบาทและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานของผู้บริโภค กรณีศึกษาส าหรับโครงการ                                         
อนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลส าเร็จ 
5753106 การวิจัยพื้นฐาน                                                                3(3-0-6) 
  Basic Research                    
  ศึกษาเพ่ือให้ทราบหลักการ แนวคิด  และประโยชน์ของการท าวิจัย อีกทั้ ง
จรรยาบรรณของนักวิจัยที่พึงประสงค์ กระบวนการจัดท าวิจัยและประเภทของการท าวิจัย ขั้นตอน  
และเทคนิคของการวิจัย การออกแบบ การวิจัย การเลือกปัญหา การก าหนดจุดมุ่งหมาย ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการท าวิจัยในแบบต่าง ๆ 
 
5754109 สัมมนาพลังงาน             3(2-2-5) 
  Energy Seminar  
  ศึกษารูปแบบของการสัมมนา ศึกษาปัญหาต่าง ๆ และแนวทางในการพัฒนา
เกี่ยวกับงานพลังงาน เพ่ือน าไปสู่การสร้างงานและโครงการ ศึกษาหลักการและวิธีการของการ
น าเสนอผลงาน การเขียนงานและสรุปผล การประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
  ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานทางด้านพลังงาน 
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2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 

5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล                3(2-2-5) 
Biomass Energy Technology 

  ความหมาย รูปแบบพลังงานชีวมวล ประยุกต์ชีวมวลเพ่ือระบบพลังงานชุมชนที่
ยั่งยืน สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ การผลิตพลังงานชีวมวล สารอินทรีย์ต่าง 
การเผาไหม้เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิล การน ากลับมาใช้ใหม่
ในรูปแบบพลังงานชีวมวล ของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ผลิตพลังงานชีวมวล 
  ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ การหาค่าความร้อน
จากเชื้อเพลิงชีวมวลเบื้องต้น กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือประยุกต์ใช้พลังชีวมวลใน
แหล่งชุมชน 
 
 
5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์            3(2-2-5) 

Solar Energy Technology 
 โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ค่าคงที่ของการแผ่รังสีดวง

อาทิตย์ ปริมาณรังสีที่ตกกระทบพ้ืนโลก อุปกรณ์วัดรังสีดวงอาทิตย์ ตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ 
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนและไฟฟ้า 

ปฏิบัติด้านไฟฟ้า ความร้อน อบแห้ง การวัดรังสีดวงอาทิตย์ ความเข้มแสงตกกระทบ
การซ่อมบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
5752205  เทคโนโลยีพลังงานลม                 3(2-2-5) 
  Wind Energy Technology 
  การเกิดและรูปแบบต่างๆของพลังงานลม ประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี พลังงานลม ศักยภาพของพลังงานลม ในพ้ืนที่ต่างๆทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลมชนิด 
และ ส่วนประกอบของเทคโนโลยีกังหันลมแบบต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสีย ของเทคโนโลยีพลังงานลม 

ปฏิบัติสร้างและออกแบบกังหันลมชนิดต่างๆ การวัดค่าความเร็วลม การซ่อม
บ ารุงรักษากังหันลมและอุปกรณ์เก่ียวกับพลังงานลม 
 
5752206  เทคโนโลยีพลังงานน้ า                3(2-2-5) 
  Hydro Energy Technology 
  ความส าคัญ ความหมาย รูปแบบต่าง ๆ ของพลังงานน้ า พลังงานหมุนเวียนที่
เกี่ยวกับพลังงานน้ าเครื่องจักรกลพลังงานน้ า เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานน้ าการน าพลังงานน้ ามาใช้ประโยชน์และประยุกต์เข้ากับท้องถิ่น 

62 



 

 

 

ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานน้ าชนิดต่างๆ การวัดอัตราการไหลของน้ า 
การประยุกต์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าโดยใช้ระบบพลังงานน้ าในแหล่งน้ าชุมชน   
 

5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ              3(2-2-5) 
 Bio Fuels Energy Technology  
 การประยุกต์ทรัพยากรชีวภาพ กากเหลือของทางการเกษตรหรือของเสียอินทรีย์

จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรที่ควรจะน ามาพัฒนาเป็นพลังงานในอนาคต เป็นเชื้อเพลิง 
โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การสะสมก๊าซ การเปลี่ยนเป็นก๊าซ การเผาไหม้ และการย่อยสลาย บทบาทใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประโยชน์ของชีวภาพในด้านพลังงานได้หลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่
มีศักยภาพสูง และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากชีวภาพภายในท้องถิ่น 

      ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวภาพ การหาค่าความร้อนจากเชื้อเพลิง
ชีวภาพเบื้องต้น กระบวนการจัดเก็บ ก าจัดสิ่งเหลือใช้ และประยุกต์ใช้พลังชีวภาพในแหล่งชุมชน 

 
 
 
 

5752210  เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก                                     3(3-0-6) 
Alternative Energy Technology 

  ไฮโดเจน ไบโอดีเซล เอทานอล นิวเคลียร์ พลังงานใต้ พิภพ ความหมาย จุดก าเนิด 
ประโยชน์และโทษ ผลกระทบ ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีทางเลือก การน าพลังงานทางเลือกมา
ประยุกต์ใช้ ทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม  
 
5753208   ระบบโฟโตโวลเตอิก                              3(2-2-5) 
  Photovoltaic System 

 รู้จักสารกึ่งตัวน าต่าง ๆ  ที่ท าให้เกิดพลังงานไฟฟ้า  เข้าใจหลักการเกิดพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าใจเทคโนโลยีทั้งในทางวัสดุและโครงสร้าง เช่น การใช้วัสดุชนิดอ่ืน
นอกจากตระกูลซิลิกอน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ ลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์ PV 
เพ่ือตอบสนองความต้องการพลังงานทดแทน 

ปฏิบัติวัดค่าทางไฟฟ้า ออกแบบ  ค านวณ ติดตั้ง ทดสอบ หาประสิทธิภาพ การซ่อม
บ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 
5753209 เทคโนโลยีการอบแห้ง                3(2-2-5) 

Drying Technology 
  ความหมาย และเทคโนโลยีการอบแห้ง ลักษณะการใช้งานในแต่ละระบบ ระบบที่
เครื่องอบแห้งท างานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องตากแห้งโดยธรรมชาติ ตู้อบแห้งแบบได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรง แบบผสม พลังงานในรูปแบบอ่ืน ๆ การประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรระดับ
ท้องถิ่นและภูมิภาค 
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  ปฏิบัติออกแบบและสร้างระบบอบแห้งในรูปแบบต่างๆ การหาประสิทธิภาพของ
ระบบ เพ่ือประยุกต์ใช้ในแหล่งชุมชน 
 

3) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน 
 
5753306 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม                            3(2-2-5) 
  Energy Management in Agriculture 
  รู้จักใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่าง ๆ มาใช้ในงานเกษตรกรรม โดยใช้ระบบ
อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร เซลล์แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานน้ า การลดต้นทุน การ
เพ่ิมก าลังการผลิต 

  ปฏิบัติออกแบบระบบพลังงานในภาคเกษตร การแก้ปัญหาและการลดต้นทุนทาง
การเกษตรจากการจัดการพลังงานโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน 

 
 
 
 

5754307 การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง                            3(3-0-6) 
  Fuels Energy Management 
  วัตถุดิบทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงด้านเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
 

4) กลุ่มวิชาสารเทศ 
 

5753402        การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน             3(2-2-5) 
   Computer Aided Design of Energy Systems 
   การศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบระบบพลังงานทดแทนด้วยระบบเทคนิค 
ปฏิบัติจ าลองวิเคราะห์ การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ การจ าลองกางกายภาพของอุปกรณ์พลังงาน 
วิธีการเชิงตัวเลขและการประมาณค่าเพ่ือน าไปสู่การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพออปติไมซ์
เซชัน เทคนิคการสร้างภาพ 
 
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 6 หน่วยกิต 
 
5704701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             1(90) 

Preparation of Training Experience 
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จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางเทคโนโลยีอตสาหกรรม เพ่ือให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 
5704702    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            5(450) 

Field Experience  
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ รับทราบถึง

อุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา  จึงมีแนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน  

 
5704703   สหกิจศึกษา                                            6(540) 

Cooperative Education 
บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความ

ร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ทักษะการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ข  
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"  
         ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนีต้ั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน  ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๗.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้ 

ข้อ ๙. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่า 
หน่วยกิต การก าหนด หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ 
หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
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ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ ๑๖. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๘. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนไดพั้ฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมปีัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                            เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------------- 
 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการ
ประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับน้ีแทน 
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 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้น
ไป 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนท่ีถัดจากภาคเรียนท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว ้
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นท่ี
ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม  เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 
และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี 
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 
  
 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
  ๖.๑  ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
        A   ดีเย่ียม (Excellent)    4.0 
        B+   ดีมาก (Very Good)   3.5 
       B   ดี (Good)     3.0 
       C+   ดีพอใช ้(Fair Good)    2.5 
       C   พอใช้ (Fair)     2.0 
       D+   อ่อน (Poor)     1.5 
       D   อ่อนมาก (Very Poor)    1.0  
       E   ตก (Fail)     0.0 

  ระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาท่ี
เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
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  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินท่ีมีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ 
ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งท่ีสองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 
   ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ 
โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปน้ี 
  ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
  PD (Pass with Distinction)    ผ่านดีเย่ียม 
  P (Pass)       ผ่าน 
  F (Fail)       ไม่ผ่าน 
   ในระบบนี้ รายวิชาท่ีได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้  
 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปน้ี ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ท่ีไม่มีค่าระดับคะแนน 
  สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
  Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ 
หน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปน้ี 

(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
(๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว และได้รับ

อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
   (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี 
   (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป 
   (๒) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้อง  ขอ
สอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาท่ีขาดสอบน้ันได้ 
  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ท้ังหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ ๘. กรณีท่ีนักศึกษาท่ีขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาท่ีได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้ งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดท่ีอาจารย์ผู้สอนไม่
รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาท่ีนักศึกษาถอน
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การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาท่ีได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรท่ีอนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีเคยสอบได้มาแล้วนับต้ังแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้ าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
 ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตท่ีสอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
  ๑๒.๒ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาท่ี
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 

ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการ
ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้ 
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาท่ีไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุท่ีไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน
ข้อ ๑๓ วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นท่ีเป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ท่ีเป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถัดไปน้ันได้ และ
ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบน้ันได้ 
 ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีหลักสูตรหรือสภา
ก าหนดให้เรียนเพิ่ม 

๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมี
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สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 
4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติ ติดต่อกันในกรณี
ท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
  ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 
7 ปี ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ปี 
และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนท่ี 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 

(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี 4 ท่ี 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และท่ี 16 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี เรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี 4 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาค
เรียนท่ี 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี 7 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนท่ี 8 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินใน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00 ทั้งน้ีต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
 ข้อ ๑๙. นักศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปน้ี 
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  ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ท่ีได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ท่ีได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมท้ังจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 
10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันส้ินสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แกว้) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ทีศ่ึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและ
หน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่
ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหา
ในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
ข้อ  ๔  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น 
แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี  ที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (๒)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (๓)  เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 

  (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
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  (๑)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๒)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิต ที่ขอโอน 
   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อ ๔ ของระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (๓)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (๔)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าการศึกษาอบรมตามกรณีใน (๓) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
  (๒)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  
การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  
และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    
วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๕)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวม  ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (๖)  ผู้ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี  ต้องมี เวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 

  (๗)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
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รายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการ     
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวน
ภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ ๑๓  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ ๑๔  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และ

วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ท่ี ๐๙๙/๒๕๕๔ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุม 
“การวิพากษ์หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน”   
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จะด าเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                       
ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ขึ้นในวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ   ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น  ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
๓๑   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   ดังต่อไปนี้    
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวกและควบคุมการด าเนินการ
ประสานงานการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

  นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา  ประธานกรรมการ 
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    ผศ.สฤษณ์ พรมสายใจ  กรรมการ 
    นายพิชิต พจนพาที  กรรมการ 
    นายโยธิน ป้อมปราการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน    
       ๒.๑ ฝ่ายเลขานุการ  ท าหน้าที่  ติดต่อประสานงาน ด าเนินการประชุม   สรุปและจัดท า
รูปเล่มหลักสูตร จดบันทึกการประชุม ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
    นายภาคิณ   มณีโชติ    หัวหน้า 
    นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ ผู้ช่วย 
    นายวรวุฒิ บุตรดี   ผู้ช่วย 
    นางสาวนิวดี คลังสีดา   ผู้ช่วย 
     ๒.๒  ฝ่ายจัดท าเอกสาร  ท าหน้าที่ จัดท าหนังสือเชิญ และเอกสารการประชุม เอกสาร
การประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย 
    นายวรวุฒิ บุตรดี   หัวหน้า 
    นายภาคิณ มณีโชติ   ผู้ช่วย 

    ๒.๓   ฝ่ายปฎิคม  ท าหน้าที่  ดูแลต้อนรับแขกและผู้มาร่วมงาน  บริการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ ร่วมประชุม  อ านวยความสะดวก  รับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
    นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ หัวหน้า 
    นางสาวนิวดี คลังสีดา   ผู้ช่วย 
         / ๒.๔ ฝ่ายอาคาร... 

-๒- 
    ๒.๔  ฝ่ายอาคารสถานที่  ท าหน้าที่  ประสานและจัดสถานที่การประชุม ดูแลและจัด
อุปกรณ์การประชุม  ท าป้ายต้อนรับผู้วิพากษ์หลักสูตร  ประกอบด้วย 
    นายวรวุฒิ บุตรดี   หัวหน้า 
    นายจารุกิตติ์ พิบูลนฤดม  ผู้ช่วย 
    นางสาวโสภา ด าเนิน   ผู้ช่วย 
    นางไพรินทร์   แข็งขยัน  ผู้ช่วย 
   ๒.๕ . ฝ่ายสวัสดิการ ท าหน้าที่ จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
    นายจารุกิตติ์ พิบูลนฤดม  หัวหน้า 
    นางสาวโสภา ด าเนิน   ผู้ช่วย 
    นางไพรินทร์ แข็งขยัน   ผู้ช่วย 
   ๒.๖  ฝ่ายยานพาหนะ   ท าหน้าที่จัดหารถพร้อมรับส่งวิทยากร ประกอบด้วย 
    นายภาคิณ มณีโชติ   หัวหน้า 
    นางสาวนิวดี คลังสีดา   ผู้ช่วย 
  ๒.๗  ฝ่ายโสตฯ และบันทึกภาพ ท าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกเสียง บันทึกภาพ 
ประกอบด้วย  
    นายวรวุฒิ  บุตรดี      หัวหน้า 
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    นายจารุกิตติ ์ พิบูลนฤดม  ผู้ช่วย 
   ๒.๘  ฝ่ายพิธีกร พิธีการ  ท าหน้าที่ เป็นพิธีกรบนเวที  ประสานงานรายการกิจกรรมใน
ระหว่างการประชุม  ประกอบด้วย 
    นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ หัวหน้า 

  ๒ .๙  ฝ่ ายประเมินผล   มีหน้ าที่ ประเมินผลการจัดงาน รายงานผลเป็นรูป เล่ม  
ประกอบด้วย 

 นางสาวนิวดี คลังสีดา   หัวหน้า 
 นายจารุกิตติ์ พิบูลนฤดม  ผู้ช่วย 

  ๒.๑๐.  ฝ่ายวิพากษ์หลักสูตร  ท าหน้าที่  และร่วมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา  ประธาน 
นายวรวุฒิ        บุตรด ี   กรรมการ 
นายภาคิณ มณีโชติ   กรรมการ 
นายจารุกิตติ์ พิบูลนฤดม  กรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ กรรมการ 
นางสาวนิวดี  คลังสีดา   กรรมการ 
ดร.พิสิษฎ์  มณีโชติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายตามเฉลิม จันทนาคร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางสาววรรณพรรธน์  ปรีดาฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายโยธิน ป้อมปราการ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวยุวธิดา พรมสายใจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้   มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ 
สั่ง  ณ  วันที่  ๘   ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
 

(นายบุญเลิศ   สงวนวัฒนา) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ที ่ พิเศษ ๐๙๙/๒๕๕๔                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
             มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                               อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 
                                 ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  จะด าเนินการจัดวิพากษ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ขึ้นในวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ   ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  (ห้องประชุม
เล็กชั้น  ๒)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ในการนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หลักสูตร ดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จึงใคร่
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จ านวน  ๒  ท่าน คือ ดร.พิสิษฎ์  มณีโชติ และ ดร.
ประพิธาริ์  ธนารักษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าวตามวันและเวลาดังกล่าวนี้  

                       
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                          (นายบุญเลิศ   สงวนวัฒนา) 
           คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร              
              
ส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙ หรือ ๐๕๕๗ ๐๖๕๕๕ ต่อ   ๑๑๗๑   
โทรสาร   ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙  
 
 
 
 

ที ่ พิเศษ ๐๙๙/๒๕๕๔                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                               อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 
                                 ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 
เรียน หัวหน้าพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร  
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  จะด าเนินการจัดวิพากษ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ขึ้นในวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ   ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  (ห้องประชุม
เล็กชั้น  ๒)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ในการนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากผู้ที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

หลักสูตร ดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จึงใคร่
ขอเรียนเชิญ ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าวตามวันและเวลาดังกล่าวนี้  

                       
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                          (นายบุญเลิศ   สงวนวัฒนา) 
           คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร              
              
ส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙ หรือ ๐๕๕๗ ๐๖๕๕๕ ต่อ   ๑๑๗๑   
โทรสาร   ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค   
ประวัติและผลงำนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. อำจำรยว์รวุฒิ  บุตรดี 
  
 1.1ประวัติการศึกษา 

 1.1.1 การศึกษาระดับปริญญาตร ี
 วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 1.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท 
     วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 1.2 ภาระงานสอน 

 1.2.1 ภาระงานสอน (ปีการศึกษา 2/2553) 
   5583709  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซ ี  3 หน่วยกิต 
   5584705  เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์   3 หน่วยกิต 
   5653608 คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม   3 หน่วยกิต 
   5651301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 หน่วยกิต 
 

 1.2.2 ภาระงานสอน (ปีการศึกษา 1/2554) 
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   5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า   3 หน่วยกิต 
   5501102 ฟิสิกส์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3 หน่วยกิต 
 1.3 งานวิจัย 

 1.3.1 วิจัยชุมชนเรื่อง “โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการ
ผลิตไฟฟ้าส าหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม และการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
โรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ระยะที่ 2” ได้รับทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ13   แห่งสิงหาคม   2551 

 1.3.2 วิจัยชุมชนเรื่อง “โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการ
ผลิตไฟฟ้าส าหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม และการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
โรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ระยะที่ 3” ได้รับทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ13   แห่งสิงหาคม   2552 

1.3.3 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 
 1.4 บทความวิชาการ 
  1.4.1 วรวุฒิ  บุตรดี . ขโมย ขโมย ขโมย  วารสารคณะเทคโยโลยีอุสาหกรรม . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3.5 เอกสาร ต าราวิชาการ 
  1.5.1 การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

 2. อำจำรยภ์ำคิณ  มณีโชติ 

 2.1ประวัติการศึกษา 
 2.1.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 วศ.บ. (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 2.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท 

   วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2.2 ภาระงานสอน 

 2.2.1 ภาระงานสอน (ปีการศึกษา 2/2553) 
   5653601  การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม  3 หน่วยกิต 
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   5511218  การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
 2.2.2 ภาระงานสอน (ปีการศึกษา 1/2554) 

   5583101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3 หน่วยกิต 
   5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   3 หน่วยกิต 
 2.3 งานวิจัย 
  2.3.1 การศึกษาผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารซึ่งหมักด้วยถังหมัก 200 ลิตร
และถังเก็บก๊าซขนาด 150 ลิตร 
 2.4 บทความวิชาการ 
  -ไม่มี 
 2.5 เอกสาร ต าราวิชาการ 
  -ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อำจำรย์จำรุกิตติ์  พิบูลนฤดม 
  
 3.1 ประวัติการศึกษา 

 5.1.1การศึกษาระดับปริญญาตรี 
  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
 5.1.2การศึกษาระดับปริญญาโท 

     วศ.ม. การจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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 3.2 ภาระงานสอน 
 5.2.1 ภาระงานสอน (ปีการศึกษา 1/2554) 

   5511220 วัสดุศาสตร์     3 หน่วยกิต 
   5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   3 หน่วยกิต 
  5.2.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
   5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   3 หน่วยกิต 
   5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย    3 หน่วยกิต 
 3.3 งานวิจัย 
  5.3.1 งานวิจัยการขัดผิวด้วยวิธีการไฟฟ้าเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2551 
  5.3.2 งานวิจัยการพยากรณ์การใช้พลังงานในจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระธนบุรี 2553 

  
3.4 บทความวิชาการ 

  -ไม่มี 
3.5 เอกสาร ต าราวิชาการ 

  -ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. อำจำรยเ์สาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 
  
 4.1 ประวัติการศึกษา 
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 4.1.1 การศึกษาระดับปริญญาตร ี
 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสากหรรมการผลิต) สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม 

 4.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท 
   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  4.1.3 วท.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 4.2 ภาระงานสอน 

 4.2.2 ภาระงานสอน (ปีการศึกษา 1/2554) 
   5653708 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์  3 หน่วยกิต 
   5653901 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
 4.3 งานวิจัย 
  4.3.1 งานวิจัยการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการศึกษา ผ่านระบบ Short Message 
Service (SMS) กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
   4.3.2  การศึกษาการลดต้นทุนการผลิตงานอุตสาหกรรมเซรามิกโดยเทคโนโลยีแก๊ส
ซิไฟเออร์ 
 4.4 บทความวิชาการ 
  4.4.1 การศึกษาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนเรื่องการผลิต
เชื้อเพลิงเขียว (ตีพิมพ์ 2552) การประชุมวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 2 
 4.5 เอกสาร ต าราวิชาการ 
  -ไม่มี 
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5. อำจำรยน์ิวดี   คลังสีดำ  
  
 5.1 ประวัติการศึกษา 

 5.1.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 วศ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 5.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท 
   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 5.1.3 การศึกษาระดับปริญญาเอก  
   วท.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 5.2 ภาระงานสอน 

 5.2.1 ภาระงานสอน (ปีการศึกษา 1/2554) 
5665607 การใช้สารสนเทศเพ่ือการวิจัยในท้องถิ่น  3 หน่วยกิต 
5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรมม   3 หน่วยกิต 

 5.3 งานวิจัย 
  5.3.1 ประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะเพ่ือการผลิตไฟฟ้าส าหรับประชาชนแบบมี
ส่วนรวม กรณีศึกษาเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 2551 

5.3.2  โครงการการศึกษาความเหมาะสมระบบ รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียพร้อมทั้ง
ระบบระบายน้ าเมื่อเกิดภาวะน้ า ท่วมขังเทศบาลต าบลลานกระบือ   เทศบาลต าบลลานกระบือ   
อ าเภอลานกระบือ   จังหวัดก าแพงเพชร   2550 
 
 5.4 บทความวิชาการ 
  - 
 5.5 เอกสาร ต าราวิชาการ 
  5.5.1 การออกแบบระบบตรวจสอบตารางเดินรถและจองตั๋วรถโดยสารบน
อินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : สถานีขนส่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
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